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થી, નાનજી થવિદાચ મહેતા 



[નિવેદન 

ફે પ 

પ મૂ પા કત
ાશએતી સખ્યા આજકાગ એટલી મોંઠી 

જપે] જ્યારે 
તેમાં પ્શુ ચાહ 

કે મહત રડતું તથી, ધોડા 

ઉમા કસી ય્ડિયુષ્ત જાતિએ વિ
તાયત જઃ આવતારા

એનો 

ડિ જ
 સુધારક સમાજ તેડામોતું મડુમાવ કહો 

ચે પાસ ક મિ | પ્ર
વાસ કરતરાએની સખ્યા આપયો રેશમા 

કે યીત 
જ પ્રાતમા ઘણી

 જંજ હતી ભારે 
એમા 

અસરે તે , વિશિટ્ટતા, હિમ્મત અને સાહસે સમાયલા ઉર 

। એમાતુ કશુ જ રેલ તથી 

ર ણ, ચુર્પતી સરુયાધી 
કી આવેલાગા પેંકી પ્રણાએાએ 

માર પડેના ઝે વિશેના પુર્તકા અયવા છાપામો કે માશિાર્મા 

દેખા છપા] પ્રસિ છા 
ઝેમાના ધણુ ડુસ્તકો તા સાશા 

છઠ 

સાર વિષ્ઠાતો અતે કલમમાજેના 
હાયે લખાયવા 

ખૂમ 

વાયવાલાયક 
તથા ૨ છે એટલે એ રતે જોતા સા 

માર્સ આ 

રં 
પુસ્તકમાં પે

 કશી નીતતા ન્થા 

જ્ઞ પછી, વાયનારતા બતમાં કૃદદાય પ્રશ્ન શળે કે 
આ પુસ્તક 

પ્રસિદ્ટ દરહામા 
મા દેતુ કવન કભામ

િમાતની મતે આત્મન 
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યુદ્ધી શરૂઆત મ૪. આ યુદ થવાયી ધણા છાપખાનાઓ 
જપ થયા. જેથી આ પુસ્તક પકાશનને આટલો વિતળ થયે તે 

માટે વાચકવર્મતી તથા સ્તેહી મિત્રોની ક્ષમા ચાહું છુ. 

આ નિવેદનમાં માર્ વાચકનર્ગને જણાવનુ નેઇએ કે હું 
સાક્ષર્ નથી, વિદ્દાત નથી. ગામડાની તિશાળમાં ત્રણુ ચોપડી ભષ્યા 
છુ, આપ્લુ શિક્ષણુ લપ્તે ૧૨. વર્ષની નાની ઉંમરે હું વજાણુમા 
આફિકાની પહેવી સુસાફ્રીએ નીકળ્યો, આવુ થોડુ શિક્ષણ 

લીધેતૃતે સરસ્વતી દૈવી સાથે કેટવોક સબધ હેય તે વાચનાર 
ક“પી શકરો, 

ભ્રને નાની ઉંમર હતી, છતા દેશાટતતો ભારે શોખ હતે. 

અતે મારી જદ્ગીમા ઇશ્વરે મતે ધણુ। જ દેશે! નેવાતે! લાભ 
આપ્યો છે, જેમી હુ તેતો ઉપકાર માતું છુ, દેશાટન કરનાથી મતે 
જેટલુ જણુવાતું મળ્યુ છે તેટલુ જણુનાતુ મતે કઇ પણ કોતેજની 
ડીમી લેવાયી પણુ ન મળત એમ હુ માવુ છુ. મે જે જે દેશે 
જોયા છે તે ફક્ત જેવા માટે જ નહિ પરતુ ખાસ કરીતે 
વેપારી દટ્ટિખિદ્ધી જેએવા છે અને આ મુસાફરી પણુ મુખ્યત્લે 
એ હેતુથી જ કરેવી, યુરોપની મુસાફરી કરના તો ધણુ જાય 
છે, પરતુ ખાસ વેપારી દદિયી જ જનારા બહું જ ઓછા 
હેય છે. 

આડક્ડિકા તરતી મારી પહેલી સફર દરમ્યાન મે માડાગાસ્કર, 
ફેચકોલેની, નેયા. ત્યારબાદ સ્વદેશ ગષે1. ખીછી મુસાફરી દરમ્યાન 
જગ્ખાર, કેન્યા, યુંગાડા, ટાગાનીકા, સે।માવીનેંડ, ખેલ્ઝયન કોગે।, 
પ્ઢાતીયન કાોગો તથા સુદાન અને માડાગાસ્કર (ક્રીવાર) તયા 
મોરૈશીયસ નનેયા. ત્યારખાદ હિન્દુસ્તાન ગયો ત્યારે કાશ્મીરથી 
કન્યાકુમારી અતે દ્ારકાયી આસામ એમ હિન્ડ્સ્તાનનો ખૂણેખૂણેા 
કૂરીક્રીને જનેયે, હવે તૃર્તમાં જ, ઇશ્વરૅચ્છા તો સાઉય આફ્રિકા 
અને પોડુંગીઝ ઇસ્ટ આદ્દિકા તરફ જવાની ઉમેદ છે. 
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પ્રશસ્તિતી લાગણીએ। સતોષવાતે! «૪ છે ? એવે! પ્રશ્નથાય, તો 
તેના ઉત્તરમાં મારે ધાડ કહેવાતું છે 

યુરોપના દરૈક પ્રવામીના પવામતે હેતૃ નીગ્નીરાના ઉય છે 
કઇ વિદ્યાભ્યામ કમ્ત્રા મે નય છે, કોઇ તદરગ્તી સરારવા માટે 

«ય છે, માઇ ર કાર ત કથી નીમાઇ, પ્રજાતે પેમે પરિ અતે 
ડમિશનોમાં મોભાના પુતળાં બનવા માટે નય છે, વામ 
સાધનસપન અતે વ્યવમાય વગરના માણુમો-જેમાં મુખ્ય વે આપણુ 
દેશના ૨શ0મકારાજાએ ભવી ૦1 છેગધુરોપતા પાષિવ મોજશોખ 
નિમ્કુશપળે માણુવા મા? જય છે, અતે 9 વાક તો વળી, 

ઉત્તગવસ્ધામા, ચુમાવેયુ યૌવન પાછુ મેળવવા માટે પણુ યુરપ 
રાક્યા નય છે આમ દરેક પવામી જુદા જુદા દેતુધી યુરાપતો 

પ્રવાસ ખેડે છે અતે પોતાના છેતૃુતે અતરૂપ એવી દિયે ત્યાતું 
તિરીથણુ કરે છે 

એ રીતે, યુરોપતો પ્રવાસ કરવામા મારો પ્રધાન સેતુ ત્યાના 
વેપાર અને હુત્રઃ-ઉવોગે! નહ/રે નિઠાળવાતો અને માગ પોતાતા 
કાન્ખાનાઓ મા? કે?વીક ભારે કીંમતતી મશિનરી નજરે ત્તેઇ, 
તપાસીને ખરીર *ન્વાજે હતો. એમતે ત્રાચ પવાસમાં મે યુરોપતુ 

નિરીક્રણુ માન એથ વેપારીની, એક “1ત્ખાનાદારતી દદિએ જ 
“રેલ છે, અને તે સ્વરૂપમાં 7 આ પુમ્તકમાં જુ કરેલુ છે. મતે 
લાગે છે ” આક્રિકામા ભારી માફક વેપાધધામાં પડયા મારા 
અતેક રશગધુગાને આ પુસ્તકમાંથી એ નિરયમાં કઇ નૈ કઇ નુ 

નણુવાતુ જરૂર પાપ્ત યશે અતે તેથી આ નનતના ઘણા પુસ્ત 
કમાં એક વધુ પુમ્તશ્તો ઉમેરે! કર્તા મા? વાચનાગઓ ની મારી 
માગવાની મતે જરૂર લાગતી નથી 

મારી આ સુસાફ્રીને પુશ્તશ્ના સ્વરૂપમાં ખહા? પાડવા મા? 
ઘણા સ્તેઠી ભાઇઓના ત્રાગ ઉપર પતે! આવેતા અને પેપરોમાં 
પષુ સચતા થએવી આ જતાત્તને પુસ્તકનું સવરપ આપવા મતે 
પણુ વિચાર ચએત પરતુ એવામાં હિડ્સ્તાનમાં સવિતયભ ગના 
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યુની શરૂઆત થઇ, આ યુદ્દ થવાથી ઘણાં છાપખાનાંએ 
જપ્ત થયાં. જેથી આ પુસ્તક પ્રકાશનને આટલે વિલંબ થયે તે 
માટે વાંચકવર્ગતી તથા સ્નેડી મિત્રોની ક્ષમા ચાહુ છું. 

આ નિવેદનમાં મારે ર્વાયકવર્ગતે જણાવનું જોઇએ કે હૂં 
સાક્ષર નથી, વિદ્દાન નથી. ગામડાની નિશાળમાં ત્રણુ ચોપડી ભણ્યો 
છું, આઢલું શિક્ષણુ લપ્ને ૧૨ વર્ષની નાતી ઉંમરે હું વહાણુમાં 
આફ્રિકાની પહેલી મુસાફરીએ નીકળ્યો. આડું થોડું શિક્ષણુ 

લીધેલતે સરસ્વતી દેવી સાથે કેટલોક સંબધ હૈય તે વાંચતાર 
કંડપી શકશે. 

ભક્ષે નાની ઉંમર્ હતી, છતાં દેશાટનતો ભારે શોખ હતે, 
અતે મારી જંદ્ગીમાં ઇપ્રે મતે ધણા જ દેશો જવાતો લાભ 
આપ્યો છે, જેથી હું તેતે! ઉપકાર માતું છુ. દેશાટન કરવાથી મને 
જેટલું જણુવાનું મળ્યું છે તેટલું ન્નણુવાતુ મતે કોઇ પણુ કોલેજની 
ડીમી લેવાથી પણુ ન મળત એમ હુ માતુ છું. મે જે જે દેશે 
જેયા છે તે ફક્ત જેવા માટે જ નહિ પરતુ ખાસ કરીતે 
વેપારી દદિબિદુધી નેએલા છે અને આ મુસાફરી પણુ મુખ્યત્વે 
એ હેતુધી જ કરેલી. યુરોપતી મુસાફરી કરવા તે ધણા જાય 
છે, પરતુ ખાસ વેપારી દદટિથી જ જનારા બહું જ ઓછા 
હોય છે, 

આક્ફિકા તરતી મારી પહેલી સદર દરમ્યાન મેં માડાગારકર, 
કરેંચક્ોલેની, નનેયાં. ત્યારબાદ સ્વદેશ ગયે. બીજ મુસાફરી દરમ્યાન 
જગુબાર, કેન્યા, યુગાંડા, ટાંગાતીકા, સોમાલીલેડ, બે”જીયન કોંગો, 
ઇદાલીયત કોંગો તયા સુદાન અતે માડાગાસ્કર ((રીવાર) તથા 
મોરેશીયસ જેયાં. ત્યારઆદ હિન્દ્સ્તાન ગયે! ત્યારે કાશ્મીરથી 
કન્યાકુમારી અતે દ્ારકાથી આસામ એમ હિન્દ્સ્તાનતે ખૂણુખૂણે 
કૂરીદ્રીને નયે. હવે તુરતમાં જ, ઇશ્વરેચ્છા તો સાઉથ આકિકા 
અતે પોડુંગીઝ ઇસ્ટ આક્દિકા તર જવાની ઉમેદ છે. 
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દશાથ્નથી ફાયદા યાય ટે તે કહેવાના શખ્દો નથી, તે માત 
અતુભવધી અતુમ્રડી જાળી શકે. મતુષ્યના આચાર તયા વિચ'રમાં 
ધણુ જ પરિતર્તન યાય છે. મે મારા છવત દરમ્યાત સુખ અતે 
૬ખ બન્તે જોયા છે, સુખ તે! સહેનાઈધી ભોગવી રાકાય છે. 

પગ્તૃ દ.પ ભોગવવાને મારામાં હિંમત આવી હોય તે। તે ફક્ત 
દશાટનને લીવે જ. 

મારા ઝ4તતો મોટે ભાગ લોઢાં-લાકડામા, સીમેટ-ક્ાકરેટમાં, 
એતો, બોઇતરા, પપોમાં, રેલ્વેની સડકોમા, કપાસ, રૂ, સાઇસલ, 

તેય, મોળ, ખાંડ, શેરડીમાં વ્યતીત થયે! છે, મારા જવનતો એ 
મુખ્ય વ્યૃવમાય છે. એટલે યુરોપના પ્રવાસમ૬ મારી નજર્ હમેશા 

મામ એ વ્યવસાયતે લગતા ક્ષેત્રો તરક ખેચાયાં કરી હેય એ 

તદન સ્વાભાવિક છે. જે જે દેશો હુ ફષેદે છ, જે જે મેટા 
ન્હાના શડેરા મે નિચ્ખ્યાં છે, તા સર્વત્ર તે તે સ્યનોના વેપાર, 
હુતર-ઉવેણગો, ત્યાતી ખેતી, અને ત્યાના કારખાતાએ : એ સહુએ 
માર્ પ્રથમ લક્ષ ખેચ્સું છે. અતે એ સતો ચિતાર અને વણુંન 
આ પુસ્તકમાં મે બતી તેટવી ચોકમાઇથી અતે કાળથી આપ- 
વાને પ્રયાસ કર્મો છે. 

એ ઉપમત મારો ખીન્ને હેતુ યુરોપના લોકોની રહેણીકરણી, 
રીતભાત, વ્યવકારની અતે વ્યાપારની કુરાવતા, સૈય, સસ્કૃતિ 
અને શાજન્ય નજરે નિઠાળવાનો પણુ હતો. જે વિશિટ્ટ ગણા વડે 
ઇંગ્લડની પ્રના આજ પૃથ્વીના છ્કા ભાગ ઉપર્ સામ્રાન્ત્ય ભોગવી 

ર્ી છે, જર્મનીની પ્રજનન વેપાર છુત્તર-ડનાગાોમાં જગતમાં આટલુ 
ઉમ્ચ સ્થાન મેળવી રહી છે, અને અન્ય સહ યુરોપીય ગાષ્ટ્રેની 
પ્રશ્ન પોતાનું મ્વાતઃત્ય અને સ્વમાન સાચવી નિર્ત્ગ પ્રમતિ જ 
કરતી રહી છે તે સહુ વિશિદ્ટ ચશુ!તો પરિચય કસ્વાતી અને 
અભ્યાસ કત્તાની ્શત્ત એ પણુ આ પ્રવાસતે! એક છેતુ હતો, એ 
દક, યુરાપતા જે જે રાષ્ટ્ર મે જેર! તે તહતી પેનાએહું, 
તેમના પ્રતિઠાસનું, તેમના ઉત્તમ પ્રકારના શિશ્પ-સ્થાપત્યનું, રાષ્ટ્ર 
પ્રેમનું, દેશદાઝનું, અને તેમની ઉચ્ચ સસ્કૃતિ અને સૌજન્યતું, 



શ્નૂઇ 

તૈમના મોજરોખ, વિલાસ અતે તેમતી ખામીઓનું યયાશકિત 
વર્ણુન પણુ મે આ પુરતકમાં આપવા પ્રયાસ ક્ષા છે. 

ઘોડા વરસે! ઉપર આપણા દેશમાં એવે! પવન “ફેલાયો હતે 
ક પક્નિમતુ એટલુ બધુ ઉંચુ, સુધરેલુ, શિષ્ટ અતે આપણુ એટલુ 
ખૂધુ જગલી, હલકુ અતે ત્યાન્ય, પરિણામે પશ્ચિમની કેળવણીને 
રગે ર્ગાતા સડું જાવાનો ભાષામા, પોષાકમા, રહેણી કરણીમા 
અને રીતભાતમા પશ્ચિમતુ આધડગુ અનતુકરણુ કરતા શીખી ગયા 

છતા. ત્યાર પછી એક નવે! વિચારપ્રવાહ દાખન થષે। કે પશ્રિ- 
મૂતું એટલુ ખધુ આપણે માટે નકામુ અતે તજવા યોગ્ય છે. 
આ.બેઉ પ્રકાર્તી મતોદશા બરાખર નથી. ભારતવર્ષતી પ્રાચીન 
અતે અર્વાચીન સસ્કૃતિમા, બેશક, અનેક એવા સુંદર તત્તવે। છે 
કે જે આપણે માટે અતિશય પછ છે, સાચવી રાખવા જેવા છે 
અને ખીલવવા જેવા છે, પરતુ તેની સાથોસાથ યુરોપની સસ્કૃતિ 
માથી પણુ એવા જ સુદર અને ઉચ્ચ તત્વોતે માટે આપણા 
જીવનમાં સ્યાત નથી એમ નથી યુરેપપની પ્રન્નતએ પાસેથી 
આપણુ ધણુ ધણુ શીખગા જેવુ છે. યુરોપની પ્રજાઓમા ને 
દૂષણ હોય છે તે આપણે ગ્રહણુ ન કરીએ-દટ્ષણો તો. આપણા 
પોતાનામાં કેયા આછા છે કે ખીજેથી લેવા જવા પડે ₹-આપણે 
આપણા દૂષણો ત્યાગી શકીએ તે! પણુ ધણુ છે. પણુ એ 
પ્રનએમાં સપ, સ્વમાત, સજન્ય, વ્યવહાર્કૌશલ, શૌર્ય, સાહસ, 
દેશદાઝ, ચોકસાઇ, નિયમિતતા, પ્રમાદનો કે આળસને. અભાવ, 
સ્વાશ્રમ, ઇત્યાદિ અનેક અતિ ઉચ્ચ લક્ષણે છે, જેનો આપણે ત્યાં 
અતારે બડુન: અત્પ અશ માલમ પડે છે. એ બધુ આપણે 

તેમની પાસેથી રખીએ અને આચરીએ તો તેમા *શરમાવા 
જેવુ શુ છે શ એથી આપણુને *સુદ્લ હાનિ નથી, પારાવાર 
લાભ જ છે. 

ભારતવર્ષ એક વાર અતિ સમૃદ્ધ, સસ્કૃત, બલવાન, સુશિક્ષિત 
રશ હતે, ભારતવર્ષની પ્રજા દુનિયાની સહુ પ્રનત કરતા ખંધા 
વાતે આગળ વધેવી પ્રશ્ન હતી, ભારતવર્ષ મા વેદે, શાસ, સ્મતિયો 



દુ 

લખાયાં હતાં, એ ખધી વાતો કરવામાં, પુરાતન કાવતી 
ભારતવ તી મહત્તામા ગર્ડ લેવામા અતારે કરે અર્થ નથી 
આપણી વર્તમાન દશા તે! એટલી ખરાબ છે કે દુતિયાભરતા 
સુધરેલા ગણાતા દેશોમાં આપણુ કયાથે સ્થાન નથી. આપણો 
રશ અવતારે નિર્માઃઃ, પરાધીન, અર્ધ-જ૪ગતી પોતાનું પોતે 
સભાળવાતે પણુ નાલાયક ગણાય છે. અમેરિકન લેખિકા 
મિસ મેકેએ પોતાના “ મધર ઇડીઆ “ તામતા પુસ્તકમાં 
આપણુ દેશનો જે ચિતાર આપ્યો છે તે વાચીતે યુરાષ- 
અમેરિકાના લોકોમાં તો ભારતયડતે માટે એવા « 
ખ્યાવ ઉત્પલ થાય તેનુ છે કે આ દેશ માત્ર જગવી, 
અશિક્ષિત, ધર્માંધ અતે નિર્માવ્ય પ્રજાતો જ દેશ છે. મિસ મેયોએ 
પોતાના પુસ્તકમાં આપેવી હકીકતો સાવ સાચી છે એ તો 
આપશે કખુત કરતુ પડે તેવુ છે. માત્ર વાત એક જ છે કે તેણે 
આપણી એક જ બાળુ-ખરાબ બાજુ જ-નિફાળી છે, અતે આપ* 
ણુતે દુતિયાતી નજરમાં હવકા બતાવવા ખાતર, પ્યાર અધે એ 
પુસ્તક લખ્યુ છે, અતે તેમા નિદારત્તિ જ ભરેલી છે. પરતુ તેની 
હજીકતે! તે ખોટી નથી. 

કારણ કે આપણે અત્યારે એ માની ખેઠેની ઉશ્ચતાના અભિ- 
માનમા જ દટાઇ, ચપાઇ રહા છીએ. ભારતવર્ષને વેદ્ધર્મ જે 
દુનિયાભરના વિદ્દાતો જગતના ત્રેટ ધર્મ તરીકે સ્વીકારે છે, તે 
અતારે તો અતિ સકુચિત મતમતાતરોને કારણે માત પરસ્પરમાં 
દૈષ, વેર અને ઝઘડા કરવાતું જ સાધન બની રલો છે. આપણી 
પ્રામીન વર્ણાત્રમ વ્યવસ્થા અત્યારે તો હજરો ડુ ડુકી સ્તાતિ- 

મના વાડા અતે ગોળના સ્વરૂપમાં ફેરવાઇ જતે આપણી સવ 
પ્રકારની ઉભતિને ખાધક બતી રહી છે. પાચીનતાન॥ સર્વ સારા 
તત્તાો આપણે ખોઇ બેઠા છીએ. અતે જે બાજી ર્લા છે 
તેનું સ્વરૂપ પણુ એકુ વિકૃત કરી ખેઠા છીએ કે એ તતો 
આપણુતે લાભકર્તો થવાને બધ્તે ઉલટા તુકસાનકતી બની 
રજા છે. 



પ 

આ દશામાં આપણે અત્યારે આપણી સર્વ પ્રકારની ઉન્નતિ 
માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. આપણુ સ્વમાન, સ્વાત2્ય અતે 
સસ્કૃતિ પાઠા પ્રાપ્ત કરવા મથી રલ્રા છીએ, એટવે, યુરોપના 
દૃશેમાથી મતે આપણુતે ગ્રહણુ કરવા લાયક જે જે દેખાયુ છે તે 
મેં આમા વર્ણુવ્યુ છે. એવે પ્રસગે આપણા દેરાના કુરિવાજે, 
કુરિતિયો અતે અનિષ્ટ તત્ત્વો પ્રતો કોઈકે ઠેકાણે મે કડવા શબ્દ- 
પ્રયોગો કરેલા જણાય તો તે હદયની વેદનાના પરિણામે કરેલા 

છે, નહિ કે કોઇ પ્રકાર્તી તિરસ્કારતી લાગણીથી, એટલી રું મારા 
વાચનારાએને ખાતરી આપુ છુ. 

મારી આ મુસાફરી દરમ્યાન હું નરી આખે જેઇ શકયે। છુ 
ક પરતત્ર પ્રજા ઉપર જે “જુલ્મ” છે તે શખ્દ્ુ પણુ અસ્તિત્વ 
સ્વતત્ર ષનનમા નથી. આપણા ભાઇઓની સ્થિતિ સાધે સ્વતત્ર 

રદૈશોની સફેદ પ્રજાની સરખામણી કરૂ છુ તો આખમાં આસુ 
આવે છે. આપણા મદ્રાસી ભાઇઓની કગાળ સ્યિતિ નજરે 
જેનાથી દેહતે અગ્નિ લગાડષે। હોમ તેવી વેદના યાય છે, ત્યાના 
ભાઇઓની એટલી બધી કગાળ સ્થિતિ છે કે પહેરવાને પુરતા કપડા 
નધી મળતા, તે તો ઠીક, પરતુ ઉદરપૂરણાેં માજવાના વાસણો માથી 
પણુ બાકી વધેવા અન્નના દાણા વીણી અને કોઇ વખતે કોઇ પણુ 
માણુસતે ઉન? થઇ હોય તે! તેમાથી દાણા વીણી ખાઇ નય 
છે, આથી વધારે અધમ સ્થિતિ કઇ હોઇ શકે ? 

પૂ, મહાત્માછએ ઉપર મુજબ સ્થિતિ જેએલી છે અને તે 
સ્થિતિ સુધારવા માટે જ પોતાની સર્વ શક્તિનું બળિદાન આપી 
રહયા છે પ્શ્રરે હિન્દ્સ્તાનતુ ૬ ખ શીમાડવા માટે એમને જન્મ 
આપ્યો છે. અત્યાર સુધીની આપણી સ્થિતિ તો ત્રિશકુ જેવી છે. 
પશ્રિમતી રીતિઓનું અતુકરણુ કરીએ છીએ અને એ અનુકરણુ 
આધછુ અકકરણુ છે તેથી જૂખમરે વધતેઃ જય છે. અથી 
આપણા ત્તો બન્ને બગડે છે. આપણા ભાઇએ તથા ખહેતોની 
શારીરિક, માનસિક તયા આર્થિક સ્થિતિ તપાસો અને તેની સાથે 
દૂનિયાના આંગળ વવેલા રેશોની પ્રજાની શારીરિક માનસિક અને 
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આર્ચિક સ્થિતિ સરખાવો. શરખામણીથી આપણુને માક્ષમ પડશે 
પ ખધામાં આપણે-ટિન્ટીઓનો-છેલ્લો નંબર આવે છે. 

આપણી ભવિષ્યતી પ્રજ્તે આગળ લાવવી હેય તો! ગામેગામ 
ગુરૂકુલ ખોલાવાં જોઇએ. શ્રી કૃષ્યુ તયા શ્રી રામયદ્રછએ અને 
અનેક મહાપુર્ષોએ કરેલ ઝ-શક્તિની પૂન્ન (જેતાં મંદિરો હજીએ 
મોજુદ છે) ફરી થવી જઇએ, અતે સ્રી-શક્તિની પૂજા માટે પણ 
ગામેગામ કન્યા ચર્કુલે થવાં જઇએ. તે ન યાય ભાં સુધી સ્વ- 
તત્રતા મળે નહિ; અને કદાચ મળે તો ચાલુ જમાનાની જેવી- 
ડરપોક, ખીકણુ, માયકાંમલી-પશ્ન તે ટકાવી શકે નહિ. ડું તે! 

ઇશ્વર પામે નિરંતર માગું છું કે જે દેશ સ્વતત્ર હોમ તયાં જ 

ફૂરીતે જન્મ આપજે. પરતત્ર દેશમાં મતુષ્ય તરીકે જન્મ આપ 
તેના કરતાં સ્વત'ત્ર દેશમાં પશુપક્ષીની યોતિ આપીશ તો 

સુખ માનીશ. 

૨ માડં આ પુમ્તક લખ્યું ત્યાર પછી તો દુતિયા આખીમાં 

ધણા જ જેરકાર ચયા છે. આ તો! ઝડપી જમાનો છે, ઇછ ચુ 
થવાતું છે તે તો ઇશ્વર #ણે. પણુ મતે ઇશ્વરી પ્રેરણા યાય છે કે 
એક જ યોગીના યોગખળથી હિન્દ્સ્તાનતો આત્મા આજે જપ્ત 
થપષો છે, અતે એ પોગબળનાં સારાં ફળ થાસ્્તવર્ષને બહુ જ 

નજદીકના ભવિષ્યમાં મળને. મઠાભારત સાદી પૂરે છે કે તઠવિન 

સુતિઓતે વમર વાકે કેદમાં ધરેલી દેનાર જરાસધ અતે ગમર્થ 
શાન્નમકારાન્નઓને પણુ કાળતો મામ થવું પડયું હતું. ઇધર 
સમયનો પણુ સમર્ય છે, સર્વરાક્તિમાત છે. તે અત્યાય 
સાંખી શકતો! નથી. 

આ પુસ્તકમાં કાણતી નિંદા કે ટીકા કરવાનો મારે તેરમા 

ઉદ્દેશ નથી, ધવાસ વ્ણુંનના પુસ્તકોમાં એવી વાતોતે માટે 
અવકાશ હેય જ નહીં. પરતુ આપણા દેરી અત્યારની દ્દરા 
નેઇને વારવાર મને ધણુ ૬ઃખ લાગી આવે છે, યુરોપમાં દતા 
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કૂર્તા, ત્યાંની પ્રનએની સાથે આપણા દેશની પ્રજની સરખામણી 

કરી નેતાં આ દુઃખ બહુ વધી જવું અને તેને પર્ણિમે, ખળતે 
હધ્યે, આપણા દેશની દુર્દશા વિશે સ્વાદમાં કડવા પણુ ખરાખર 
સમજાય તો! .ગુણુ કરનાર એવા ઔષધ જેવા શબ્દો લખાઇ 

ગયા છે. 

આપણા દેશની હાલની દર્દેશા સર્વાશે આપણા જ દેને 
લઇને થવા પામી છે એમ મારૂ કહેવાતું નથી. પરતુ જેટલે અશે 
આપણે પોતાતે દોષ હોય તેટલે અશે તેવું નિવારણુ પણુ 
આપણા જ હાથમાં છે એ તો ચોઇસ, આપણા ભાઇએ વેપાર 

ધધા કે તોકરી માટે મોટી સંખ્યામાં આક્દિકાતા કેન્યા અતે 

યુગાંડા, ટાંગાનિકા તથા ઝાંઝીબાર વગેરે પ્રદેશોમાં વસે છે. તેમના 
સહવાસ અને પરિચયમાં મારી છન્દગીના ત્રણુ દસકા ઉપર્ વખત 

વીભો। છે, એમાં હું નતેઇ શકષ્રો છું કે કુસંપ, પ્રમાદ, સાંકડી 
મતેોદશા, ધર્મ પરત્વે સંકુચિત વિચારો, અન્નાન, ધ્રર્ષ્યા વગેરે જે 
જે દૂષણને લધતે આપણી માતૃભૂમિમાં આપણે પછાત પડી રલા 
છીએ અતે હડધૂત થઇ રલ્રા છીએ તે બધા જ દૂષણે પરદેરો।માં 
પણુ આપણે સાથે જ લઇ આવ્યા છીએ અને તેતે પરિણામે 
અહોં પણુ આપણે રાજ્યદ્રારી તેમ જ વેપારી ક્ષેત્રોમાં પાછળના 
પાછળ રહી ગયા છીએ અતે દિવસે દ્િવિસે આપણી સ્થિતિ સુધર- 
વાને બદક્ષે ખરાખ ચયા કરી છે, આપણા વેપાર રોજગાર ખીલ* 
વાતે બદલે નબળા પડતા જાય છે; આપણા ભાઇઓને માટે તોક- 
રીના ક્ષેત્રો વધુ ને વધુ સાંકડા બનતા જાય છે કારણુ કે આપ- 
ણુા।માં સગઠત નથી, સપ નથી, એક રાષ્ટ્રની પ્રશ્ન તરીકેને 
સયુક્ત જુસ્સો અતે સ્વમાન આપણામાં નથી. આ ખધી આપણી 
ખામીએ છે, અતે યુરોપની પ્રજ્નએની સાથે ન્યારે આ ખામીઓ 
સરખાવીએ છીએ ત્યારે ખરૅખાત દુઃખ થાય છે. 

હિન્દુસ્તાન રાન્યદ્દારી સ્વત'ત્રતા પ્રામ કરવા માટે અત્યારે 

ભૂરણીયું બનીને લડત ચલાવી રહયું છે. સામાન્ઝક ક્ષેત્રાર્માં પણુ 
સર્વ પ્રકારની ઉન્નતિ માટે જીવતોડ મહેનત કરી રહ્યુ' છે. પણુ 
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પરરેશોમાં વરાતા હિદીએ માં હજુ પોતાની રાજદારી કે સામાનિક 
સુ4ારણા મામ, અથવા પોતાના વેપાર રોજગારતી હાવત સુધા 
રવા માટે કરો ધયાસ કરવાનું સુઝતું જ નથી. કે!ઇ પણુ પશનની 
ઉન્નતિ બીજ પ્રનનએ સાધી આપી હોય તેવો ઇતિકામમાં કોઇ 
દાખતો નથી કે કુદરતના ક્રમમાં એનુ બનનું સભ્વિત નથી, 
જે જાતે મે છે તે «૪ સફલતા મેળવે છે, યુરોપના દેરોની 
પમ્'નતી સ્થિતિતું વર્ણુન કરીને તેમયું દછાત લઇ, ખામ કરીને 
આદ્દિમમાં વસતા મારા વિદી બધુગ્ઓ પણુ પોતાની સર્વ ષકારની 
ઉત્રતિ અતે આબાદી માટે પ્રયાસ કરે, કુસપ અને ખર્મ્યા ત્યાગી, 

એક મજના અગ તરીકે એકમ સાધે, ધર્મની સકુથિતતા તજ 
કર્મતે પ્રાધાન્ય આપે, વિતાશમરી રૂદિએ, વહેમો અને અજ્ઞાનના 
ખધતોમાથી મુક્ત બતી જગતની અન્ય સરકૃત અતે સમ 
પ્રજાએ ખા ખોતાનું ઉચ્ચ સ્થાન પાપ કરે એવી ઓરા અતે પમ્છા 
સહિત આ પુસ્તક મારા દેશભાઇઓતી સેવામા રજી “ર્ છું. 

માશ પવાસ દરતિયાન આ પુસ્તક જાદેનુદે સ્થળેથી કટકે 
કટકે લખાયનઝું છે. જેમ જેમ લખાતું જવું હતું તેમ તેમ 
પ્રનાસમાથી તે લુમાઝી ખાતેતી મારી મુખ્ય ઓરીમે મારા 
સેકેટરી મિ રામુ હકર ઉપર્ મોકલાતું હતુ અને તેને 
વ્યસ્યિત સ્વરૂપમાં ગોઠવી, આફ્રિકાના તથા હિદુસ્તાનતા 
કટલાક સાપ્તાહિક પત્તા અતે માસિકોમાં એ ભાઇ છાપવા મોકની 
આપતા હતા, અ રીતે ક્ન્યા ડેલી મૈન, ડેમોકેટ, ટાગાત્યીકા 
એપીનીઅન, તયા શારદા, લોહાણા હિતેચ્છુ અતે આર્ય પકાશ 
એટ્લા પત્રોમાં આ પુસ્તક કટક કટકે આખુ છપાઇ ચુકેલુ છે 
એ માટે અત્ર એ સ્ત ષતેોના તત્રીઓનો આભાર માતું છુ. 
એ લેખા વાચીતે સખ્યાભધ મિતાએ એક સળગ પુસ્તકાકારે 
આખુ પ્રવાસવર્ણન પસિદ્ધ કરવાની માગણું કર્યાથી આ પુસ્તક 
પ્રસિદ્ધ થાય છે તેમાં અસનના લખાણોમાં ઘણે ઠેકાણે 
મહત્તના ફેરફારો તેથા સુધારાવધારા કરવામાં આયા છે અને 
ચિતે! મૂકવામાં આવ્યા છે, 
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આ પુસ્તક છપાવત્રાર્મા મારો ઉદ્દેશ પૈસા પેદા કરવાને! નથી; 
અર્ધ ઉપરાંત પ્રતો સ્નેહી મિત્રોતે તયા વિઘ્યાર્યાબધુઓને ભેટ 
આપવામાં જરે, અતે ખીજ અરધની જે કિંમત ઉપજરી તે 
અર્ચ પુરતી ચશે. 

છેવટે જણાવું છું કે આ પુસ્તકમાં તો ફક્ત સારસાર જ 
આપેલો છે. મગજમાં તે ધણું એ દઃખ ભર્યું” છે, જે પ્રશ્રકૃપા 
તો! મારી બીન્ન સુલકની સુસાફ્રીમાં જણાવીશ. 

દરિ* જ શતિ શ્ાસિઃ શોત । 

યુગ્ાડા શુગર્ ફેક્ટરી 

લુગાઝીઃ (ઇસ્ટ આફ્રિકા) નાતજી કાલિદાસ સહેતા 
$ જુન : ૧૯૩૩ 
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મકરણુ ૧ લું. 

મસાંબાસાથી નેપહ્સ 

શ્રર્કૃષાથી ઘણા વખતથી મતમાં ધારી રાખેલી યુરોપના 
પ્રવાસની મારી મુરાદ છેવટે બર આવી. તા. ૧લી મે 

૧૯૨ના રોજ ખપોરના સાડાબાર વાગે સ્વજનો તયા મિત્રમંડલની 
ભલી દુવાઓ સાધે સહુથી છુટો પડી ઇટાલી ખન સ્ટીમર મેઝીતીમાં 
મૉંબાસાને કીનારેથી રવાના થયે।, ભાઇ પુરષોત્તમદાસ દાસાણી 
મારી સાથે હતા. તેઓ મિલ ઉઘોગના અભ્યાસ માટે અગાઉ 
ઇગ્શેંડમાં રહી આવેલ છે એટલે યુરોપના પ્રેવાસમાં જરૂરી અને 
જગુવા જેરી કેટલીક બાબતો તેમની પાસેથી જણી લીધી હતી. 

સાંજે ચાર વાગે ચાહ પીધી. રાતના જમવાતો સમય ૭॥। 

વાગતાતો હતે. «મવાના ટેબલ ઉપર ડીનર સુટ પહેરીને હનર 
ચવું જેઈએ. વસ્તુતઃ પશ્ચિમની રહેણીકરણીમાં વખતો વખતના અવ- 
નવાં કપડાં બદલાવવા એ મુખ્ય તત્ત્ત છે, તે અવુસાર અમારે 
દિવસમાં આઠ દસ વાર માથાના બાલ હોળવામાં અને હરતાં કરતાં 

અરિસામાં નજર્ કરવામાં ઘણો વખત નીકળી જતો. અમારી સાથેના 
મુસાફરે મુખ્યત્વે યુરાપીઅના હતા, તેથી વિશેષે કરીને અમોને 
હિન્ટીઓને યુરોપીઅન પોષાક અને રીતભાતતું જ્ઞાન નથી એવે! 
ખ્યાલ તેમના મગનમાં ન પેસી નનય તે માટે ખાસ સાવચેત રહેવું 
પડતું. ડીનરસુટમાં કડક ઇર કરેલું લાકડાં જેવું ખમીસ અને તેવે! «૮ 
જાલર્ પહેરવાનો યતો, આ કપડાં પેટીમાંથી પહેરવા કાઢયા ત્યારે 

ય 



૨ ડીનરસુટનો વેશ મી ષે 

તા પ્રથમ તે નેધ્તે જ અણુગમે! પેદા થમો પણુ પહેરવા વગર 
છુટકો ન્હોતો કોલરમાં બન આવે નહીં, લટત આવે તે! ટાઇ 
સરખી પહેચ્ય નહીંન અરે કવાક માથાકુટ શરીતે જેમ તેમ 
વેશ ભ”વીને સુગાતે મતે રેબન ઉપર્ ગયા. 

મારા મેકેટરી મિ દાસાણી મારી સાપે હતા, તેમતે મે પૂઠ્યુ 
ક સેકડ શગાસતા જમવાના સનુંતમાં આવી ખધી માચાકુટ *ન્વી 

ન પડે તેવુ હોય તો જમવા ત્યા જઇએ, તેમણે મને જણાવ્યું હે 
કૂસ્ટં કલાસના ઉતારૂઓતે સેકડ કલાસમાં જમવાતુ મળી શકે નહીં! 

ગળામા કડક કોલર નાખેતો તેની જણે કેમ ગડુ કોઇએ 

સખ્તાપ્થી ખાધી લીધુ હોય તેવુ લાગતું હ્યુ અને મનમાં એમ 
ચયુ કે જલી ખાનાતુ મળી જય તો ગ સવાગ ઉતારી છૂટા 
થઇ જવાય સાધે સાથે એમ પણુ વિચાર યવ! કે પોડથના 
વિષયમાં આટલી આટલી ટાપરીપ અને મુશ્કેલીએ આ ગોરી 
પ્રનએ જણી ન્નેઇતે શા મારે પેદા કરી હશે 1 

અમારે માટે જમવાના એક અનમ રબનની ખે માણુમો 
પુરતી જ ગૉદવણુ કરેલી હ્તી સ્ળમગ્ના માણસોને અમારી 
જરૂરીયાતો વિતે ૪રારત વિડાધી જેટલ રમનવી સકાય તેગ્લ 
સમજવવાતું હતુ, કેમકે આખા રુમ એક પર્સર સિવાય કોધ્તે 
અંગ્રેજ આવડત ન્હોતું ખોરાકમાં અમોએ સાધે લીધેન દળ 
ચોખા સ્ટીમરતો રગેતો રાધી લાવતો છતો ચોખામાં અરધો 
અજ પાણી રહી ગવેડુ અને દાળતી કરી? બનાવેવી તેમા 
અસા રતન ગરમ મસાતો ઠંપકારેલો ખેડ અને ભાખણુની સાથે 
બે ચમચા ચાવન ખાઇ સાઝનુ ખાણું સમાપ્ત ક્યું અતે સાથૅ 
લીતડેતા કૂટ વડે બાકીની થૂખ તપ શરી 

યુરેષ જવા ઇચ્છતા નવા સુસાફરાએ પથમ  યુરોપી 

અન રતી કેટલીક ગળતર શીખી કરટરી મ્થસ “રર છે, 

જેવી ક કાટા ચમયા વડે ખાવાની ખાણ ચાનું હોય તા સૂધી 
છરી કાટો રકાબા ઉપર ચોકડીના આકારમાં મુકવા નહી કેમ્ટ 



પ્રવાસ ] મિ. વાસો।ની સુલાકાત સિ 

એવી રીતે મૂકવાનો અર્થ ખાણું ખાઇ લીધું છે એવો! ચાય છે 
અનતૈ ખટલર કે વેટર તુરત તે રકાબી ઉપાડી ન્ય. ખીજી ખાખતોા 
અવલોકન અને અતુભવે શીખાતી જય છે પણ આ બે વસ્તુઓ 
સ્ટીમરમાં બેસવા પહેલાંથી જ જણી લેવી જેઇએ. 

બીજે દહાડે સવારના નાસ્તા વખતે ગઇ રાતની માફક જ 

ચાલ્યું. ૧૨ વાગે કીસમાયુ બદર પહોંચ્યા. આ બંદરે સ્ટીમર 
ત્રણુ જ કલાક ખેડી થવાતી હતી જેથી ગામમાં જવાતો સમય 
હતો નહિ, ૩ વાગે સ્ટીમર ઉપડી, રાતના પાછે। નાટકનાં પાત્રોની 

પેઠે “ડીનર” માટે પોષાક ખદલવાતો! અમારો કાર્યક્રમ શર થયે. 
નવી રહેણી કરણી શીખવાની તેથી શરૂઆતમાં જરા મુશ્કેલી તો 
પડે જ. પણુ આજે યુરાપીઅન પોવાકતું બરાબર અતુકરણુ કરી 
વખતસર્ રેખલ ઉપર્ હાજર થઇ શક્યા-માત્ર ચામડીનો ધઉંવર્ણો 
રગ બદલીતે ગારો કરી શકયા નહિ. આજે રાતના ખોરાકમાં 
મચકો દાળ અને ભાત, લળેલાં બટાટા વગેરે હતું, દરિયાતી 
ખુશનુમા હવાથી આજે ખોરાક કૈક ઠીક પણુ લાગ્યો. રાતે 
સ્ટીમર્ ઉપર સીતેમા ચાકુ હતો તેતો આનદ થોડા વખત લઇ 
સુ૪ ગયા. 

સ્ટીમર 'ઉપર્ બધી સગવડે। બડ સુંદર્ હતી, સરસ ડેક, મ્યુ- 
જીક સલુન, સ્મોકીંગ સલુન, રમતગમતે।, ખાથ વગેરે બધું ધણુ 
સારૂં હતું, પણુ અગ્નેછ ભાષા કોઇ સમજે નહિ એ મુસ્કેલી 
ખહુ નડતી. 

તા. ૩ જીતી સવારે મૉંબાસાવાળા ખ્લોચ વેપારી મી. વાસોની 
મુલાકાત થઇ. તેઓ પણુ એ જ ફરિયાદ કરતા હતા કે અમારા 
હમેશના ખોરાક જેવું કઇ ખાવાનું અહીં મળી શકતું નથી. 
પટાલીઅન પઠ્તિ પ્રમાણું બધો ખોરાક તેલમાં તળાઇતે આવે છે 
એટલે ખાવાની મઝા પડતી નથી અને હું તો બીમાર પઠી ગષો 
છું. પોતાની પ્રકૃતિને કાયમ માટે અવુકૂલ થઇ પડેલ ખોરાક ન 
મળે અને નવી જતતો। ખોરાક ખાવો પડે ત્યારે એતે અનુકૂલ 
થતાં પોડી મુકેલી જરૂર પડે જ. પણુ સ્ટીમરના અમલદારો 



૧ 

૪ સમગડીશો બદર [ યુશપનો 

બના બહુ સાગ દતા તેથી ક્રીતે અમતે ખીછ પ૪ વાતે તકતીક 
પડતી નહી 

સતાર 1૦ વાગે મમઠડીસોા ખદર પરાત્યા દરિતો ઘણે 

તોમની હતો અમારી મમ બદથી એક સાદત ટૂર 
ઉમા ઠી તોચમાં ભેમીતે ઈનારે ગયા -મમારેગ્ળીમ્ તા પરસ ની 

સાધે દીક દીક દોસ્તી થય ગએવી હોવાથી તે અમતે ગામમા 

એની એરીમે લઇ ગતો અશ ગામમાં કૂવા મા? તેણે 
મો? તી સમન કરી આપી ગામ નાતુ પણુ સદર હતુ રસ્તાઓ 

ગળ ગ્વચ્છ અતે ઘણા મોમ પપ -માખો પ્રદેશ સુભ અતે રેતાળ 
પૂ તા માતમ પડ્યુ કે ગમથી ૮૦ માઇત દૂ? એક નન છે 
ભા ધોડી ઘશી ખેતી થાય છે, બાળ ગામતો મુખ્ય વેપાર 
થામ નો છે અમે ગે મા બેમી લગભગ અહા શ્તાકમાં આખુ 
ગામ ફરી આગા અને ડીગઠીગના ચામડા વગેરે »ે રીક વસ્તુઓની 

ખરીન ધરી ત્યાથી પાઢા શ»મ એરીસે આવતા એક તિન્દી 
ગૃષત્ય ત 4 પથ્યા તેમતી સાયે વતચીત યતા ખન? પડી *» 
ગામમાં યુરોપીયતોની વસતિ આશરે પ ૦ માશુમની અને 
હિન્ડીઓની ૪૦ માણુમોતી છે અ્્ી ભાઇ જમનાટામ નેમયદ 
નામના એ* હિદી ઝઠસ્્થની દુકાન છે તેમના મુતીમ અમોને 
*ામવ કરીને નમવા તેડી ગયા *4મર ઉપરો ખો [ક બ [નઃ 
માફક નકી આવતે! હોવાથી અદી મનતે! «તુ ક દેશી ખોરાક 
મળી શકે તો સાર્ તેથી અમે તેમનું નોતર્ં હડથી સ્વીકારી લીધ 

«૮મી «થા પધ્ળી ગામની રાજ્યદારી તથા વેપાતા વિષષતે 
લગતી પેટલીક બાબ્તો વિવે ચર્ચા યઇ રા તારી બાબતોમાં તો 
ગોરી ચામઠીવાળી પડતું તિઝિઓ ઉપ? કેમ્લું પ્રમલ સ્વ મિત 
ઈતેતોા બાઇ ત્હમ અવી ૧૫ર ૪ીમમાયુમાં જે વીતક રીતી 

૪ની તે જેમ ઘાપાઝોમાં વાંચી હ તેઓએ બ બર સમજ 

શક્ગુ (બાઇ મવ4મ અલીને એક ગો 1 અમલ  ગમતામ નતિ 
ક વાના 41ન્્વા માટે તેમતી રા ૬ વાખરતી મિરધ્ત “પ્ત કર્યાની 
અને & પારીની શિ 1 ધવેવી ખૂબ પયામ ૫? પની॥ના વિત્દી 



પ્રવાસ ] હિ'ીઓની સર્વવ્યાપી બેહાલી પ્ 

ભાઇએ(તી મદદ વંડે છેક ઇગ્તાડ સુધી અવાજ પણેોચાક્યા પછી 
એ મિઃકત એમને પાછી સોપાયવી ) 

ગોરે મવુષ્ય દિવસમાં જેટલી વાર્ મળે તેટલી વાર 
હિન્ટીઆએ હાય ઉંચે! કરી સલામ કરવી જ જેઇએ એવી 
આપણા ભાઇઓતી પરતત્ર જાવત છે. અતે વેપારની બાબતમા 

તો આદ્વીકામાં ઘણે ઠેકાણું આપણા હિદી ભાઇએની હાલત ખરે 
ખર્ ખેદજતક છે. કુસ 1 અતે પર્પ્યાતે કારણે કેઇઇ પણુ દેશમાં 
વસવાટ કરીને હિદીએ સુખી થઇ શકયા નથી, તે ઉપરાત તેમની 
ગદી રહેણી કરણી પણુ આપણા ભાઇઓને પોતાની પ્રગતિ અને 
ઉન્નતિમા ઘણે ભાગે “આડી આવ્યા કરે છે. આપણા ભાષ્ઓા આજ- 
નિકાતે મા? સ્વદેશ છેડી પરદેશમાં આવ્યા ત્યા પણુ પોતાતી ગદી 
રીતભાત, પ્રર્ખ્યા અને કુસપ જેવા અનિદટ તત્તોને દેશમા જ છોડી 
આપતાતે બદલે પરદેશમાં પણુ સાથે લેતા આવ્યા છે. પરતુ પરદે 
શેમાં નયા આપણે સુધરેલી યુરોપીઅન પ્રક્તએની સામે દરિધિઇ 
કર્વાતી છે અતે તેમની સાથે આપણે આપણા વાજબી છકોતે 
માટે લડત ચલાવવાની છે ત્યા પોષાક અતે રીતભાત વગેરૈમા 
તેમની સ્વચ્ઠતા અતે તેમની પદ્દતિઓ ગ્રહણુ કર્યા વગર ચાતવાનુ 
નથી, ગદા કપડા અને અસ્વચ્છ રહેણી કરણને રપારણામે હિદી 
પ્રશ્નની સર્વત્ર દયાજનક હાલત ન્નેઇ દિવમા ૬ ખ લાગે છે સારી 
રહેણી કયી અતે મ્વચ્છતા રાખવામાં કશુ ખર્ચ થતુ નથી અને 
તે માટે કોઇ રાજ્યસત્તાની પણુ જરૂર પડતી નથી. માત્ર આપણા 

મનતુ જ કાગ્ણુ છે, પણુ આ વિ4યાતર થાય છે તેથી તે વિશે 
વધારે લખગુ અત્ર અમ્યાને છે. 

ભાઇ જમનાદાસ તૈમચદ્ના મુનિમની ર#4 લઇ ચાર વાગે 
કીનારે જઇ મઠવામા બેસી પાચ વાગે પાગ સ્નમર ઉપર આવી 
પષેમ્યા. 

* તા. ૪થીતી રાતમા ત્રણુ વાગે સ્નીમર મગઠદીશોથી ઉપડી 

# અને તા કયી ના_રાજ એક ઇટાતવીઅન બદર આવ્યુ ત્યા એક ક્લાક 

₹ ઉભી રહી. આ બદરતુ નામ હાયુન કરીને છે. અહીં ધ્ટાવીઅતો લાખા 



લસ 
દ એડન અદર . [1 યુરોપનો 

ટન તિમક પકાવે છે, અને ત્રણુ બાછુ સમુદ્ર તથા એક બાજુ 
જમીન એવા દીપકલ્પ હિ'દ્સ્તાન દેશના બંગાલ પ્રાંતમાં એ નિમક 
પોઇળધ નિકાશ કરે છે, જે દેશમાં આટલું બકું નિમક પાકી શકે 
છે તે દેશવાસીઓને સ્વદેશનું નિમક ખાતા સુગ ચડે છે એ પણું 
દેશવું મહાદર્ભાગ્ય નહિ તો! બીજું શું ? 

આટલા દિવસોના અભ્યાસથી હવે નવી રહેગી કરણી અનકૂલ 
થઇ ગઇ હતી તેથી ડીતર્ સટ પહેરી ટાપટીપ કર્વાતું કામ પંદર 

મિનિટમાં પતી જવું હતું. 

તા. છમીના રજ સ્ટીમર ઉપર એવા ખળર્ મળ્ય કે યુરોપમાં " 
શીતકાન રગ ચાલે છે માટે ત્યાં જનારા મુસાફરોએ શતલાની 

રસી મૂકાવવી જેઇએ જેથી અમોએ પણુ તે રસી મૂકાવી. 

તા. ૮-પ-રછ્વા રોજ એડન પરોંચ્યા. સ્ટીમર નાંગરી, પણુ 
એડતમાં શીતલાનો રોગ ચાલતે। હોવાથી ઉતારએને ગામમાં જવા 
દેવાની મતાઇ થયેલી હતી. શેઠ જમનાદાસ.નેમ્યદની આખા એબી- 
શીતીઆમાં બધે દુકાતો છે. તેમના યુનિમે મગડીશોથી અમાર 
આવવાના ખખર એડત તારથી આપેલા તેથી તેએ ભાઇ અમેોતે 
મળવા માટે સવારના પાંચ વાગે આવેલા પણુ સ્ટીમર “ારેટાધન'માં 
હોવાથી તેઓ ઉપર આવી રાક્યા નહીં અને અમોને મળી શક્યા 
નકી, સાડાસાત વાઝે અમે ઉંધી ઉદ્યા ત્યારે રોઠ કાવસજી દીનશા 
ભાઇઓ અમોને મળવા આવ્યા હતા તેમની સાથે અર્ધો કલાક 
આતનંદધી વાતચીત કરી અતે દરબીનમાંથી એડન પોર્ટ તથા એડન 
શહેર અને મીટાના મોથા મોટા અગર નિહાળ્યા. એશિયાનું મુખ- 
૬1૨ એડન-હિદુસ્તાનતું અગ એડત1 દૂરથી નેતાં નેતાં પણ એ 
ઉપરથી કેટલાયે વિચારોની પરપરા મગજમાં ઓવી અને આજની 
હિંદુસ્તાનની દર્દંશા વિચારતાં મનમાં કેટ્લીયે ગ્લાનિ થઇ આવી. 
ર એડત ઉપર એક વાર ઠિડસ્તાતતે વાવે ફરતે! 
દતો તે જ એડત અતારૅ [હિંદુસ્તાન ઉપર છુપોપોલીસ્ું કામ 
કરી રહેલ છે. દૂરથી જ એ ગામને નમસ્ફાર કરીતે સતય 

- માતી લીધે(* 
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પ્રવાસ ] સસેોવા ખ'દર છ 

એટ્લાર્મા અમાર નામ પોકારતા એક હિદી ગૃહસ્થને હાથમા 
તાજી રસેઇઇતા ટીરીનમોકસ સાથે જેયા, રેઠે જમનાદાસે અમારે 
માટ એ રસે!ઇ મોકલાવેલી હતી અને સાથે તેમતે! કાગળ હતે!* 
રૈઠની મુલાકાત થઇ ન શકી તે માટે ખહુ અફસોસ ચયે1. સાડનવ 
વાગે એડનથી સ્ટીમર ઉપડી. ચારે બાજા રેતીના પહાડોને લીધે 
છવા ધણી ગરમ હતી, છુટા છુટા મકાનો અતે રસ્તાએ! દૂર દૂરથી 

જેતા જેતા એડન છેડુ થતુ ગયુ, ન 

તેજ દ્વિસે સાજે પાચ વાગે પેરીમ નામતે। ટાપુ સ્ટીમરમાથી 

દખાયો અતે અચ્ધા કવાકમા તેની પાસેથી પસાર્ થઇ ગયા. 

તા. ૧૦-૫-રછણનતા રોજ ચાર વાગે ધટાથીઅન ખદર મસેોવા 
પહોચ્યા. અહીં સ્ટીમરતે માટે પાકી બાધેવી ગાદી હતી, તેથી 
સહેલાઇથી ગામમાં જઇ શકયા. ગામ નાતુ છતા ધણુ સ્વચ્છ 

અને સુદર્ હતું અને રસ્તાએ! બધા સીધા અને હાર્બધ હતા, 
સમર કીનારે ઉભી રહી ત્યારે ગ્સ્તાની એક બાજુએ ધોતીયા 

અતે ગાધી કૈપ પહેરેલા કેટલાક હોંદી ભાઇએ તુ એક ટોછી નજરે 
પડયુ, ગામમા જઇ્તે ખીજ કેટલાક હિદી ભાઇઓને પૂક્તા ખબર 
પી કે ધોતીયુ એ યુરોપીઅન સમાજમાં અસભ્ય પોયાક ગણાય 
તેથી ધોતીયા પડેરેલાઓને સ્ટીમર ઉપર જવા દેવામાં આવતા 
નથી પણુ નેરીવ, સોમાલી અને કાળી ષજને સ્ટીમર ઉપ? આવ- 
વાની બધી ન્હોતી] આપણુતે આપણા દેશનું અભિમાન જરૂર 
હેવુ નતેધ્ુએ. પણુ પર્દેશોમાં જ્યા આપણે ગોરી અને સુધરેલી 
પ્રજાની સાથે સરખા હકો મેળવવા માટે લડત કરવાની છે ત્યા 
આવી રીતે હડધૂત થવા છતા આપણું આપણેદ ગદો પોષાક અતે 
ગદી રીતભાત છેડતા નથી તો પછી તે અભિમાન તો! બાપના 
કુવામાં છુઠી મરવા જેયુ ગણાય. હતભાગી હિદીઓતું કોઇ 
%ગ્યાએ માન સચવાતુ નથી--જે પોતે સ્વમાન ન સાચવે તેને 
ખીશ્તઓ શાના માન આપે? 

એક કલાકમાં ગામમા ફરી વળ્યા. અહીં મારા વતનના- 
પોર્બદર્ના-કેટવાક વેપારી ભાઇએ મન્યા. રાત્રે દસ વાગે અમે 



ટ મસોવાના હિરીએ ન ક મુસા 

રરીમર ઉપર પાછા ગયા તે પહેલાં આંડીના સહુ હીંદી ભાઇએ તે 

અમારા આવવાના સમાચાર મળવાથી તેએ ટોળેબધ સ્ટીમર 
ઉપર આવ્યા અને બહુ આમ્રડુ કરીને અમને ગામમાં પાછો લઇ 
ગયા. ત્યાં મિ. દેસાઇ નામના એક ગૃદસ્યતે ત્યાં ચ્હા-પાણીની 

મિજલસ કરી દતી તયાં હ!રમોત્યમ તબલાં સાંઘે હિંદી સંગીતની 
મેઈી શત સુધી મઝા ચાખી. તે પછી હિંદી ભાઇએ!ની સ્થિતિ 
અને વેપાર ખાભત ટલીક ચર્ચા કરી તે ઉપરથી જણાયું કે 
રિદીઓતે તાં કઇ સારા જેવો વેપાર તો નવી પણુ કુસંપ 
તો છે જ, પણુ ઓછે, આ જાણી મસાવાના હિંદી ભાઇએને 
એક બીજા સાથે સ'પથી રહેવાની અને સારી રહેણી કરણી મહણુ 
કરવાની પાર્થના કરી છેક રાતના ચાર્ વાડે ત્યાં જ સુઇ રહયાં. 

શવારના ન્હાઇ પરવારી મસાવાની નિમકતી ફેક્ટરી જેવા ગયા. 
લાંથી સાડા અગીયાર્ વાગે પાછા ફરી જમ્યા, મૉંબાસાવાળા મી. 
વાસે! પણુ આખો વખત અમારી સાધે જ ઘતા. બપોરતી ચ્હા 

પૉબદરવાસી કેટલાક ભાઇએ।ની સાથે લીધી અને ચાર વાગે પાછા 
બદર્ ઉપર આવી પહોંચી ઇટાલીઅન કોકશ્ષોનીઅલ એ!રીસતા વરંડા 
ઉપર્ હિંદી ભાઇએ સાથે એક કલાક આનદ વિતોલ્થી વાતચિત 
કરી પાંચ વાગે સ્ટીમર ઉપર પહોંચી ગયા અને સાડા પાંચ વામે 
સ્ટીમર ઉપડી, 

મમદીશો અને મસાવાના હિંદી ભાષ્ધઓએ અમારા તર ન્ે 
મમતા અને પ્રીતિ બતાવી છે તેતે માટે તેમના અમે ઘણા ત્રાણી 
થયા છીયે, દૂર દેશાવર્માં પોતાના દેરા ભાઇએ ને મળવાથી કેટલે 
આનદ થાય છે તેને! દરેક પ્રવાસી બધુતે અનુભવ ઇરો. “મર 

મતે એવો વખત જથદી આપે કે તે ભાઇઓના લાણુતો હું મદે 
થાળી રામુ. 

તા-૧૨-૫-રછ મા રોજ સાંજના પોર્ટ સુદાન પરોંશ્યા. સદાન 
એક ઘી મોઠું બદર છે, અને સાં કેસા મતે યુમાંડાના કરતા 

બમષખા માલતી આયાત--નિકાસ થાય છે, અતે ભવિવ્માં પ્ 
એ બંદી વધુ ખિર થવાતા અતે ત્યાંતો વેપાર વધવાતા 
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ચિહ્ધો સ્પષ્ટ દેખાય છે. હિન્દી ભાઇએ મૉભાસાના કીનારા ઉપર 
આધાર રાખી કેન્યા-યુગાંડામાં મોટી સંખ્યામાં ભરાઇ પડે છે 
તેના કરતાં જે સુદાન તરફ નજર્ નાખે તો ત્યાં ધણી સારી 
સખ્યામાં તેમતો સમાસ થઇ શકે તેવું છે, માટે ખહુ મોડું ન થઇ 
જય તર્ પહેર્લા આ તકનો લાભ લેવાની હિંદી ભાઇઓને મારી 
ખાસ ભલામણુ છે. 

અમે અહીંયા પોર્બંદર્વાળા રેડે હરકીસનદાસ ખુશાલભાઇતી 

મોટરમાં ખેસી ગામમાં કરી આવ્યા, સુદાનતો વિસ્તાર દશ લાખ 
ચોરસ માઇ્લતો અતે વસતિ ૭૦ લાખ માણુસોતી છે, સુખ્ય 
તેપાર ચુંદર, રૂ અને તલનો છે. અહીં એ સાલ લગભગ ૪ લાખ 
ગાંસડી જેટલો ઉંચી જાતના ર્તો પાક થવાતો અંદાજ દતો. 
અહીંના રૂના વેપારતે માટે બ્રિટિશ સરકારે એક લીમીટેડ 
કપની ઉભી કરાવેલી છે તેના હાથમાં ખધે વેપાર રહેવાથી તે 
કંપનીતે ઠીક લાગે તે પમાણે ભાવ અપાય છે અને યુગાંડા, 
યંગાન્યીકા તથા કેન્યા જેવી હરિફ, પડાપડી અતે ગડબડ થતી 
નથી, તથા લેકો શાંતિથી કમાણી કરે છે. યુગાંડાતી હિન્દી પ્રનએ 
આ વાત ઉપર્ ખાસ ધ્યાન આપવાતી જરૂર છે. આ ખાખતર્મા 
વિશેષ ઝીણુવટથી તપાસ કરવાતે! અવકાશ હતે નહિ, નહોં તો 
વિશેષ માહિતિ મેળવી શકત. ગઇ સાલમાં આ બંદરે ૬૦ લાખ 
પાઉંડની નિકાશ અને ૫૮ લાખ પાઉંડતી આયાત થઇ હતી તે 
ઉપર્ધી આ બદરતી સમૃદ્ધિનો ખ્યાલ વાંચનારાઓને આવી રાકરે. 

પોટ સુદાનમાં હિત્ટીઓની ૨૦ દુકાનો છે. ખીછ ગ્રીક અને 
આર વેપારીઓની દુકાનો છે. ગામ નાનું છે પણુ દિવસે દિવસે 
વધતું જય છે. રેલ્વે અંદરના ભાગમાં ચારથી છ દિવસની મુસાફરી 
થાવ તેટલે દૂર સછી લઇ ખ્વામાં આવડી છે અતે એ રસ્તેથી 
યુગાંડા જવાય છે. ત્યાંથી કેરો પણુ જઇ શકાય છે, નાઇલ નદીમાંથી 
નહેરો કઢ્ાતી જય છે તેમ તેમ મુલક ઝપાટાબંધ વધતે! જય છે. 
અહીંના હિન્દી વેપારીઓ સંતોષી છે. તેઆ અના અને કાપડતો 
તપાર્ કરે છે અતે આર લોકોમાં યોડીધણી ધીરધાર કરે છે, 

૨ 
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સુ।નમાં ખારડુમ તરફ કરોડે! રપીયાને ખર્ચે સદ? મેરેજના જેવા 
મોટા બધ બાધીતે સુ-। દેશતે લીતો ખતાવી દીવ છે અદના 
ભાગમા વેપા* સારે ખીનવી શકાખ તેવુ છે, પણુ હિન્ટીઓતી 
સખ્યા યા બહુ જૂજ છે સાભળવા પ્રમાણે નવા હિન્દીઓતે માર 

થા જવાના દન્વાશન સરઢાર તરદ્થી બધ કરવામાં આન્યા છે 
ગામમાં સહુ દિ-્દી ભાઇઓને મળી 1૦ વાગે રસમર ઉપર આના 
કસ્ટમ ઓરીસમાં આવી અઠીંના રૂના નમુના કેયા અને ગાસડીએ! 

ઉપર્ નબર એક લાખ ઉપરતો દતો તે જયુ *રીમર્ અગીયાર 
વાગે ઉપડી 

તા ૧૧-૫-૨ઘના રોજ અમારી *્ગીમર “રેડ સી” (શતા 

સમુદ્રમાં દાખન થઇ અહીંથી ગન્મી જરા ઓકી યવા માઠી અતે 
ખૂન્તે બાજી “નારાઓ “તા નેતા સામેથી આવતી ઘણી* 
સમરેને નેતા નનેતા આગળ ચાયા તા ૧૪મીના રે।જ સતરે 
૬ વાગે સુએઝ પહોચ્યા 

ઇછપ્ટ (મિસ?)નતી ર!”ધાનીતું રાદેર દરે! સુએઝયી દર માઇન 
દૂર્ છે તેથી અમે એવી યે! જના કરી ક સુએઝ ઉતરી મે!૦૨ રસ્તે 
કરો જતુ અતે શહેર નઇ તાથી માગે છ વાગે ઉપ તી ટ્રેન 
પધ્ઠી તેમા પોર્ટ શૈયદ પહોચવુ અને ત્યા પાડી સમર પક-વી 
આ યોજનામાં બીન્ન કે રાક યુરાધીઅન મુમાફરો પણું અમારી 
સાધે જેડાયા અને એ રીતે અમારી ડુશ્ડી ૨૫ મુસાફરોતી યઇ 
અમારી આ ચોજતા “સ્ટડુવર્ડ તે જણાનાથી તેશે સએઝતા ઇટા 
થીઅન એજટને વાયરલેસ તાતથી ખગ? આપી અમારે મામ 

મોટર કારોની ગોદવણુ કરાવી રાખેવી રવાર અઠ વાગે અમો 
*નારે પહોચ્યા તાણા અમારી ટુકડી મા? મોટરાતી હાર્ તૈયાર 
૪તી સુએકયી કેરે લઇ ૦૪૪, કેરો શહેર બતાવવાના સવારના 

તપા માક્ના 'ખાણાના અતે 9૨થી પોર્ન સૈયત્ની પરસ્ટ કલાસની 
જ્ક્તેતી ટીકી?ના મળી માયા દી ૬ પાઉંડ આપવાના હતા 

અમોએ બે જયુ મા? જ નૂરી મોઇગકાર કરેવી હોઇ અપ્રા 
શ્ય આઠ પાઉડ આપવા પચ્તા 
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પહોળા, સંદર રસ્તાએ, ભભબકાદાર બનરો, મોટર અને ટ્રામતી 
ધમાલ, વગેરે સુબઇના કોટના રમ્તાઓને ભૂલવી દે તેવું નયું. 
મિસરની રંગખેરંગી મિશ્રિત પ્રન્નઓના ખૂબસુરત અને બલવાન 
પુરષો, આખા અતે શાળાઓમાં ભણુતાં બાલકોને રસ્તે ઉત્સાહભેર 
અહીં તહીં આવ7તવ કરતા ન્યાં, સાડાઅગીઆર વાગે કેરોવુ 
જગતવિખ્યાત્ મ્યુઝિયમ એટલે કે સગ્રડુસ્થાન જેવા ગયા. મિસરના 
પુરાતત પાદ્શાહ તૃતનખામનતા પિરામીડમાંથી કાટેલ અસખ્ય 
પુરાતત વસ્તુઓથી આ મ્યુઝીઅમતા વીસ એરડાએ ભરેલા છે 
અતે હજી તે! એ ભડારમાંથી બહું ઘેડ ભાગ હાથ લાગી શકે 

છે એમ મનાય છે. મોનાના અસખ્ય દાગીનાઓ, જૂરી જૂદી 
જતના હધીઆરોા, મૂર્તિયો અતે એવી બીછ અનેક વરતુઓવું 
વણુંન કરવાથી તેતો ખરો ખ્યાલ આપી શકાય તેનું નથી. 

એક વાગે હોટલમાં ખાણું લઇ, દોહ માળલ ઉંટ ઉપર સદર કરી 
ખે વાગે જગતતી સાત અનયબીએઓ માંની એક મહાત અળાયબી- 
મિસરતા પિરામડે-નેવા ગયા, અહીં અમારી ડુકડીના સહુ રાભા* 
સદા એકદા થઇ ગયા અતે સહુતો એક એકે મૂપ 'ાટોમાદ 
લેવાધે! તેમાંથી કેયાતા વેવ 'ેટલર' મહાયરે; કે/તતની ઝેરલે 
સાધે જૂદા તરી ગયા, હિત્ટીએની સાથે એફ છબીમાં ઉમા 
ર્રૈવામાં પણુ તેમનાં ગુમાનતે વાંધો આવી નય ખરે ને | 

જગતના ગાર્વરૂપ મતાતા મિસરના પિરામિડોનું વર્ણન અતેક 
મુસાફરોના જત્તાંતોમાં, નવલકથાઓનાં પુસ્તકોમાં અતે પ્તિકાસના 
પુસ્તકોમાં લખાયેલ છે તેતી પુનસ્ક્તિ કરવી આ સ્થાને આવસ્યક 

નથી. આ પિરાપિડે। ૪૦૦ રીટ ઉંચા અને દરેક બાજુએ ૪૦૦ 
ફીટ ચોરસ પત્યરતા બાવેલા છે. તેના ચણુતર્માં અકેક પાઠળ 
૩૦ વરૃમ જેટલે! વખત લાગેતો અને લાખે! ગુલામે! જેમતે તે 
ચણુતર કામમાં લગાડેલા તેમતે નન તે કામ કરતાં ગયે છે. 
અમલતો રાજ એવો હતો ટે જે પાધ્યાક્તે મારે પિરામિડ 
ચરે હોય તે પાદશાહ મરી જય ત્યારે તે પિરામિઃતા ચણૂતારા- 
એને નાઇલ નળ નાખી દેવામાં આવતા અને કદરતી મોતે 
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મરી જનારાઓના શક પણુ નાઇલમાં ૪ પધરાવી દેવામા આવતા. 

આ પિરામડેો નાઇલ નદીથી એક માઇલના અતર્ ઉપર છે. 

હાથી નાઇન નદી ઉપર જઇ ખે સુદર અને મોટા પુલે બાધેલા 
છે તે નયા, પુલો ઉપર બિટિશ સે।૯જરોતો મજષુત ચોક પહેરે 
રૂડે છે. કેરો શહેરની પજા સ્વભાવે ઝતુની હોઇ વાતવાતમાં મારા 
મારી ઉપર આવી જાય તેવો ભય રહેતે હોવાથી શહેરમાં બધી 
ખાજી આખો વખત ધેડૅસ્વાર પોલીસ હથીઆઃબધ કરતી રહે છે 

અતે યુરોપીઅન પોષાક ઉપર માથે તુર્કી રોપી પહેરેલી આ પોલીસ 
રૃખાવમાં બહુ જ ખૂબસુરત લાગે છે. જ્યા વિરેષ ભય જેનું લાગે 

તેવે સ્થળે સે:જરેતી ચોકી રાખવામાં આવે છે, 

નાઇલતે કાઠે કેરાની વિખ્યાત મસ્જિદ છે. ધલેકટ્ટીક દ્રામ છેક 
નાઇ્લના કાઠા સુધી જાય છે અને વસતિ પણુ તા સુધી વિસ્તરેણી 
છે, કેરોની આ મસ્જિદ એક ઉંચા પહાડ ઉપર્ ખાધેલી છે અતે 
તાયી આખુ કેરો શહેર નજરે પડે છે આ મસ્જિદ પાછળ એક 
લાખ પાઉડતું ખર્ચ કરવામા આવેલુ કહેવાય છે. મસ્જિદમા દાખલ 
થતી વખતે છુટની ઉપર કપડાંના ચપલ પહેરી લેવા પડે છે અને 
તે પહેરીને દરેક જગ્યાએ ક્રવાતી છૂટ છે. કેરો શહેરમા હિ દુસ્તા- 
નની પેઠે ધર્મના ઝધડાએતું નામ નિશાન નથી. મસ્જિદના ચારે 
દર્વાજએ। ઉપર યુરોપીઅન સોલ્જરોનો પહેરો ન્ેપ્તતે તથા મસ્જિ- 
૬ની ખાજુમા મકાનો છે ત્યા પણુ બિટિશ સોલ્જરાતો મુકામ છે 
તે નનેધ્તે ખેદ થાય છે. આ મસ્જિદમાં દર્ શક્વારે નમાઝ પઢવા 
માટે લોકો એકઠા થાય છે, અતે મિસરતે રાજા ફદ વરસમાં 
ખે વાર્ જાતે મસ્જિદમાં નમાઝ પઢવા આવે છે. 

મસ્જિદ જે રાજાતો મહેલ જેના ગયા અતે પછી મિસરના 
મે? બજારે, નિશ્ાળા, કોર્ટો, ખેંકે! વગેરે નયા અતે પછી 
ગામની ગરીબીનો પણુ કઇક ખ્યાલ આવી શકે તે મ્? 
નાનીનાની ગવ્લી કુચીઓમા પણુ મોટર ખૂબ ડરેરવી. અહીંના 
ગરીબ લત્તાઆ પણુ ધશેં ભાગે સુબધઇના ગરીબ લત્તાએતે 

મળતા આવે છે 
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થાડા પાંચ વાગે સેરાત ઉપર આવી ષેંચ્યા. જટ પણુ 
સાથે જ હતો. તેણે અમારી ટીકીટો લઇ રાખેશી હતી. છ વાગે 
ટ્રેસમાં બેરા, ભાગ્યયોગે અમારા ડમ્બામાં અમો બે જણા અતે 
અમારાથી સદા દૂરના દૂર રહેનારા પેલા કેન્યાના ચાર સેટલરેો 
મારે જગ્યાઓ રખાયલી. પણુ અમને ન્નેઇ તેઓ પોતાતે સામાન 
ઉપાડી ખીજે જગ્યા શોધવા ચાલ્યા ગયા અને બીજે કયાંયે જગ્યા 
ન મળવાથી છેવટે ડાઇનીંગ કારમાં જતે બેટા, અતે રાતના 

દશ વાગ્યા સુધી અમોને તેમણે દયત આપ્યા નહીં | અમતે_ 
આથી ઘણી ર્્મૃજ ઉપજ્તી હતી અતે સાથે એમ વિચાર આવતે! 
હતે! કે બિટ્શિવાસીએ આપણુ દીંદીઓ તર્ક આવે] જ અણુ 
ગમો રાખીતે હિંદસ્તાનમાંથી પણુ જલી પલાયન કરી જય તો 
આપણે તેમતે! ધણો અહેશાત માતીએ અતે ધણી તકલીફોમાંથી 
મુક્ત થઇ જઇએ 1 

છ વાગે અમારી ટ્રેન ઉપડી. રસ્તામાં અનેક રુંદર નહેર, 
નાનાં પણુ સદર અને સુખી ગામડાંઓ, અતે ખેતરોમાં કામ 
&રતા તંદુરસ્ત માણુમ્ેદ નેતાં નતા આગળ વધ્યા, દરેક ગામ- 
ડમાં વીજળીની ગત્તીઓ, નિશાળો અને રૂની છનરીએ દેખાવી 
હતી. સધ્યાકાલ થતાં સુધી ગાડીમાં બેટા બેઘ નજર પહોંચી ત્યાં 
સધી બધે કપાસ અને ધઉનતા તયા ખીન્ન અનાજના વિષુલ વાવે- . 
તરો નજરે પડયાં કર્યા. આડ વાગે પોટ ગૈયવ્થી આવતી ૨૦૦થી 
૪૦૭ ટનની નાની નાતી સ્ટીમરે! નહેરામાં ધીમી ગતિથી ચાલી 
આવતી અતે અકેક માઇલ સધી મગ લાધ્ણતો પકાશ દ્રેકેતી 
રખાઇ, 

ઇજીપ્ટ અથવા મિસર એ નાઇસના પાધત્ધી સોનું પેદા કર- 
નાર નંદનવન «૪ છે. નાઇલ નદીને! પ્રવાઠ યુગાંડામાં શરૃ થાય છે 

પણુ યુગાંડામાં તેનો કમો ઉપપોમ થતો નથી-કરાં મુલ્વ નશી, 
ન્યારે ઇજીપ્ટ ત્રાટ તે! નાઇલ નદી અમૃનદુગ્ધા કામધેનું સગી થઇ 
પરેતી છે. એ નાઇલના પાળીન! પ્રતાપે ઇડષ્ટમાં કરરે રૂપીઆતું 
3 અતે અનાજ પેદા થાય છે તેમ જ તેતી નરેસો 6૫૨ ઝુંરર્ 
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પ્રવાસ ] સપીલા મિસરીઓ ૧૫ 

શૃજ્દા અને રમણીય ખગીથાઓની ઘારાવલિતી સદરતા આખેને 
અતે હધ્યતે પણુ આનદમા ગરકાવ કરી નાખે છે યુગાંડાની કુદ- 
રત એષી પણુ વધારે સુંદર અતે રમણીય છે પણુ કમભાગો ઇજ- 

પ્ટતા જેવી તદ્રસ્ત ઠવા યુગાડાતા નસીબમાં લખાયલી તથી 

મિસરની પ્રજા તદુરસ્ત, ખૂબસુરત અતે બહુ સ્વચ્છતાથી રહેનારી 
છે પુરા અતે સ્રીઓ યરોપીઅન પે!1ક પડેરે છે પણુ સ્રીઓ 

ભ્હો ઉપર જાળીતો પડદો બાધી માગ આખો ખુલી રાખે છે અને 
સેતુ પુષ્કળ પડેરે છે, 

કેરીની પ્રજનન આમ પચરગી છે, પરતુ જ્યારે કોઇ પણુ રાજ્યદ્દારી 

પ્રશ્ન ઉભે! થાય તારે એ તમામ પનત અદર અ દરના ભેદભાવ ભૂલી 
જઇપ્રભેક જન ધજપ્શન (મિસરી) જતી રડે છે. યા ધર્મના ટૂકા 
ટેકા લૈદ્ભાવ નથી, ન્યાત જાતના વાડાએ અને ગોળ નથી, પરસપર 
ખાવાપીવામાં અભડાવાતુ નધી, છતા આવી સપીવી દોઢ કરોડની 
પ્રશ્ન આજે સો! વરસ થયા પરદેશી રાજ્યની ધુસરીમાથી છૂટવા 
માટે કરી રહેલા પ્રયત્નમાં હજુ સપૂર્ણું રાફ્લ થઇ શકી નથી. એ 
ઉપરથી સડેજે વિચાર આવે છે કે અસખ્ય કોમો અતે અગણિત 
ધર્મોના વાડાએ।નાળી, નિરંતર અદર અદર ઝગડાએા કરી રહેલી 
પત્યરતી મૂર્તિઓ અને દરમાહો ભા સેશ્ડોન! લોહી રેડી નાખનારી, 
હિન્દી ષશળતે સવત તતા કેમ અતે ક્યારે મળરો ? 

પ્રજપ્ટમા દર્ સાલ ૧૫યી ૨૦ લાખ ગાસડી જેટલુ ર્ પેદા થાય 

છે અને તે આખા દુનિયામા થમ પક્તિવુ ઉચામા ઉચુ રૂ 
ગણાય છે સુદ્દાનમાં પણુ રૂ ની પેદાશ એકાદ દસકામાં તેમ્લી જ 
શ૪ જશે એમ ગણુતરી કરવામાં આવે છે પ્રજીપ્ટમાં માષતોના 
માઇનો સુધી નહેરાના પાણીથી વાવેતરો કરવામાં આવે છે અને 
દરેક ઠેકાસે રેલવેની સગવડ થઇ ચુષેતી છે 

શત્રે દસ વાગે સ્ટીમર ઉપર પહોચ્યા, અને આખા દ્વિસનાં 
પરિશ્રમથી થાફીતે સુઇ ગયા બાર્ વાગે સમર ઉપડી બીજે 
દ્વિસથી, તા-૧૫મી થી૧૮મી શુધી દરિયાની હવા ઘણી ખરાબ 



૧૬  નેપલ્સની ભૂમિ-ઉપર [ યુરાપને 

રદી અતે તેથી ઘણાક ઉતારૂએ! બિમાર પડી ગયા. મારી પ્રકૃતિ 
પણુ નાદરસ્ત થઇ «વાથી ૧૮મી તારીખે નેપલ્સતો! કીતારો આવી 
પહોંચવાની શાહુ “આતૃરતાથી જેવા માંડી અતે તા-૫૧૮મીએ સાંઝના 
યુરોપતા કાંડ! ઉપર--પ્રાચીન ધ્ણાલી દેરતાં એતિકાસિક નમર 
નેપદ્સની ભૂમિ ઉપર .પુમ મડે. 



ત્રકરણુ ર જુ 

છઢાલી : નેપટ્સ, રેમ અતે ડૂલેોરેન્સ . 

ર્યાળેો દેશ, ડુગરા, ટેકરા અને પહાડોની ટોચ ઉપર 
ખાધેલા બગલાએ ની હારાવલિ જેતા જેતા તા, ૧૮મી 

મેની સાંઝે નૈપલ્સને કીનારે ઉતર્યા. રસ્તેથી થોમસ કુક્તે તાર 
કરેલો તેથી તેમતો માણુસ સામા આવ્યો હતે, એ ક પતીના દરેક 
માણુસની ઢોપી ઉપર્ કમ્પતીના નામતી ચકતી મારેલી હેય છે 

તેથી તુર્ત એળખી શકાય છે. યુરોપની સફેર કરનારા નવા સુસાન 
કૂરાને જણાવવાની જરૂર છે કે થોમસ કુક એટલે આખી દુનિયાનો 
ભેોમીએ. તે કપની મુસાફરો પાસેથી વધારે પડતા પૈસા લીધા 
સિવાય તેમતે જેઇતી બધી સગવડે। કરી આપે છે, કેમકે તે બદલ 
તેમને સ્ટીમર કપનીએ તરફ્થી તેમ જ હોટેલોના માલિકે! તરફ્થી 
સાર્ કમિશન મળતું રહે છે, સુસાષ્રા પોતાતું બધુ કામ થોમસ 
કુક કપની મારક્તે કરાવવાતે બદલે જે પોતે જ કરી લેવા માગે 
તો તેમાં સવાયો ખર્ચ થાય તે ઉપરાંત હેરાનગતી પણુ ઘણી જ 
વેધ્વી પો, કેમકે અજાણ્યા માણુસને ધણી વાર તો હોટલે હોટેલ 
ભમ્કવા છતાં જગ્યા પણુ મળી શક્તી નથી. કેટલીક હેટ્યેમાં 
જગ્યા હૈય તો! પણુ હિદી મુસાફરોને દાખલ થવા દેવામાં આવતા 

નથી કેમકે તેથી તેના ખીન્ન ગોરા મુસાફરો નારાજ થા્ય. પણુ 
થોમસ કુકની મારફતે સગવડ કરાવી હોય તે હોટેલમાં રહેવા માટે 
અમુક એર્ડાએ!, ન્ડપ્વાની ઓરડી તથા જાજરૂની સગવડ સાથે 
આપણે માટે અગાઉયી “રીઝર્વ” કરાવી રાખે છે જેમી કશી તક-” 

ડડ 
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લીદ્ ભોગવવી પડતી નથી. ન્યાં આપશે ઉતરીએ ત્યાં સવારથી 
શાંઝ સુધી મોટર સાયે ભોમીએ હાજર * હેય. આપણી ટીકેટ 
તે કમ્પતી લઇ રાખે, સામાન તોળાવી નમાં ચડાવી દૈ 
તથા ટ્રેનમાં આપણુતે ખેસાડી જય, બીજે સ્ટેશતે ઉતરીએ 
તાં તેમનો માણુસ સામો લેવા આવેલો જ હેય, જ્યાં ઉતરીએ 
લાં તેમની એશીસમાં જઇ કેઇઇ પણુ બાબતમાં તેમની સલાહ 
ગુછી શકીએ અને આપણી પાસે “લેટર એક કેડીટ” હેષ્ય તો. 
તે ઉપર જે દેશનાં જઇએ તે દેરાનાં નાણાં પણુ મળી શકે. 
કયા દેશમાં અને કયાં ક્યાં ગામમાં કેટલા દ્વિસ રોકાવું છે તે 
જણાવવાથી તેઓ સુસાપરીવું એક “પ્રોમ્રામ” આપણે માટે 

તૈયાર કરી આપે અતે તેમાં ખચ કેટલું થશે તેનો પણુ અડસદ્દો 
કાઢી આપે, તે આપણુને કબુલ હે।ય તે! ન્યાં સુધી આપણે જવા 
૪સ્છતા હોઇએ લાં સધીના પૈસા ભરી આપીએ એટલે તેએ! 
આપણુતે તેમની એક “પાસ-સુક” આપે જેમાં દરેક જાતના રગ 
ખબેરંગી કામળા ઉપર જૂદાં જૂઠા સ્થળાનાં નામાં લખેલાં હોય. 
આમાંથી તે તે સ્થળનું પાનું ફાંડીતે આપતા જઇએ એટલે કેઇ 
પણુ જગ્યાએ ટીકેટ લેવાની, સામાન તે।ળવાવાની કે મજૂરી આપવાની 
અથવા ખાવાપીવાની ગોઠવણુ કરવાની કી કડાકુટ આપણતે રહે 
નહિ અને તે ખધી સગવડે। તે કમ્પની મારફતે આપોઆપ યયાં 

કરતી આવે. 

આ ઉપરાંત થોમસ કુક કંપનીએ પોતાનાં ચેક કાટેલ!ા છે જે 
દુનિયામાં કાઇ પણુ બેકમાં અને યેદમસ કુકની કે; પણુ એળીસમાં 
વટાવી શકાય છે, જેથી મુસાદ્રીમાં રોકડ નાણાનું જખમ સાથે 

રાખવાની જરૂર પડતી નથી, આ રીતે તે કંપની મુસાફરોની દરેકે 

દરેક સગવડ અને જરૂરીઅતને બહુજ સતોષકારક રીતે પહોંચી 
વળે છે. 

કષ્ટમ એશીસમાં અમને કશી તક્લીફ્ તડી નઠિ અને ધોમસ 
કુક્તો માણુસ તેમની એઓશીસમાં મકી ગયે. પ્રવાસના પરિશ્રમથી 
શેલા દેઇ પહેલે દિવસે બહાર નીકળ્યા નહિ પણુ ખીજે દિવસે 
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નીકળતા ઇટાલી દેશની રમણીયતા, તદ્રસ્ત આબોહવા અતે 
સૈરદ્ય તથા સ્વચ્છતા જેનારતે સુગ્ધ કરી નાખે તેવાં લાગ્યાં. 

ઇટાલી એ ન્વાલાસુખી પઠાડેનો દેશ છે. આજથી 
ખે હર્ વરસ પહેલાં વિસુવીઅસ નામતે! જવાલામુખી ફાટતા 
તેમા પોમ્પીઆઇ નામવું પ્રાચીન અતે અતિ સમૃદ્ તગર દટાઇ 
ગયુ હું તે હકીકત તો ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્દ છે, આજે બસે 
વરસ થયાં પ્રાચીન પોમ્પીઆઇતું ખોદકામ ચાલે છે અને તેમાંથી 
અનેક પુરાતન વસ્તુઓ, પ્રતિમાખા અતે જર ઝવેરાત નીકળી 
આવે છે તે બણું તેપવ્સમાં એક મોટા મ્યુઝીઅમમાં લાવીને ગોઠવી 
રાખેલ છે. હજી પણુ આ ખોછામ ચાલુ છે અતે તેમાથી ખીજ 

ઘણીયે વસ્તુએ હાથ લાગે એમ છે, આ બધી પુરાતત વસ્તુઓ 
ઘણીખરી હાલના જમાનામાં બતતી વસ્તુએને જ મળતી આવે છે. 
અમે તે મ્યુઝ્ીઅમ જેવા ગયા અને તેમાંનાં અનેક ખાવલાઓ, 
પ્રતિમ'એઓ, અતે ચિત્રો તિહાળ્યા. થોમસ કુકે આપેલ ભોમીઓ 
સાથે ઠતો તે બધા સમજ પાડતો હતો. આ બધા ખાવલાઓ 
તદ્દન નગ્ન છે જેથી નવા જનારને આશ્ચર્ય લાગે, પણુ હિંદસ્તા- 
નમા ખુહ્દતી ગુકાએમાની પ્રતિમાઓ તથા ખીન્ત દેવળેમાંતાં નગ્ન 
ચિત્રો જેમણે નનેયા હોય તેમતે આશ્ચર્ય લાગે નહીં. આ 
પ્રતિમાએ પુરાતન શિ”પકવાની ઉત્તમ કારીગરીના નમુનાઓ 
છે, જેના કોટા ઉપરથી લીધેવા ચિત્રો ધણા વાચનારાએએ 

ન્ેયાં હશે. 

તે પછી નેપલ્સતું પ્રાણીસમહસ્યાન ન્નેવા ગયા, આ સ મરહમા 
દરિયામાં થતા દરેક જતના જૂદા જૂદા પ્રાણીઓને મોટો સમહ 
કરવામા આવેલે! છે. 

અપે શરેર્મ પ્ત નીવ સે હિવ્સે--તાતીીપ જ મ પેન 
દિવસે-ઇટાલીઅન પ્રન્નતો કેઇઇ મોટો તહેવાર હતો તેથી આખુ 
ગામ શણુગારવામા આપ્યુ હતુ અને મોટરો તથા ઘોાડાગાડીઓને 
ફૂલોના હારથી શણગારી ધોડાએનાં માયા ઉપર્ ફૂલોની ક્લગીએ 
નાખેવી હતી, આઓ અને પુરષો જાતજાતના રંગીન વો પહે- 
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રીતે ફરવા તીકળી પડયા હતા, પોલીચ અને મિલીટરીના સરસો 
પૃણુ બેંડ વાળાએ સ.યે ફરતાં હનાં. 

નેપઃસમાં ખાસ ન્વેવા લાયક વિસુવીઅસ ત્વવાલામુખી છે. 
પોમ્પીઆઇ રહેરતે! નાશ કરનાર આ ત્તાલામુખી દરિયાથી ચાર 
માઇલતે અંતરે આવેલો છે અતે પાંચ દન્ળર ફીટ ઉચે! છે. તેની 
ઉપ્ર ચડવા માટે તાસ્ના દોરડાંએથી ઘલેકટ્ટીક રેલ્વે બનાવેલી છે. 
સૈમાં મેસીતે જએ ત્યારે «ણે ઉધે ત્રાષે ઉપર ચડતા રોઇએ 
એવે! ભાસ માય છે. આ પછાડમાંથી એક સામટી ૨૦૦ આગ- 
ખોમિત બુ'મળાએ।માંથી ધુમાડો નીકળે તેટલા ધુમસના ગોટા રાત 

દ્વિસ નીદળ્યા જ કરે છે અતે પાંચ પોંચ મીતીટે અદરથીં એવા 

ન્નેદ્થી ધડાકા સભળાય છે કે ન્નગે હમણાં જ્વાલામુખી ફેરી નીક- 
ળશે' એવે! ભાસ યાય છે. તેમાંથી કીચડતા જેવે! ધાટો લાવા 
નામતે! રસ નીક્યા કરે છે તે અમે એક મે!ટી ખાળમાં એકડો 
થયેલો! જેયે।. થોડા ડ્તિસે! પછી વર્તમાનપત્રોમાં અમારા વાંચવામાં 
આવ્યું હતું કે એ લાવા આગળ ધસતો' નય છે અને ગામડ” 
ઓને ઘાસ્તી જેનુ' છે. 

નૈપક્સમાં એક કરેવત પ્રચલિત છે કે 5લ્ટ 35ત[9ર્લડ જ્વળલે 
તીંઢ એટલે કે તેપલ્સ જાએ ને પછી મૃત્યુ પામો તો પણુ બીજાં 
કશું જિન્દગીમાં બાકી રહે નહિ: આ ઉપરથી એ શહેરની સુંદર- 
તાતે! ખ્યાલ આવી શકરો. નેપક્સમાં બીજ બે દિવસ રોકાઇ #અંયી 
દૃછાથીના પાઠતમર્ રોમ જવા ઉપડયા. મુસાફરી દરમીઆન આખે 
ક્સ્તે એક પણુ ઇંચ જેટલી જગ્યા ખાલી ન દેખાય તૈટલાં ધઉ, 

ખીન્ત અનાજ અને શ્લફલાદિનાં ભરચક વાવેતર! પથરાયલાં ટતાં. 
ખેતીનાં સાધતા પણુ બધાં વિત્તાનની છેલ્લામાં છેલ્લી રોધ પ્રમા- 
શેના તેથી હિદુરતાનનો ખેડૂત એક લ્તિસમાં કરી શકે તેના કરતાં 
અર્થતિ ખેડૂત દસગણું કામ કરી શકે છે. નદીએ, તળાવે, 
રકરાએ તથા ઉંચી ઉચી પહાડીએ ઉપર બાંધેલાં છુટાં છુમાં 
રરેવાનાં મકાતે! રમણીય ડુદરતની સાચે મવુષ્યતી કલાનું સુંદર્ 

મિશ્રણુ બતાવતાં હતાં. 
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રમતી જાડોજલાવી અવણુંતીય છે રાહેરમાં નયા જીએ ત્યા 
બાળકો અને બાળાએ આનદ, આનદ કરતા, હસતા દૂદતા નજરે 
પડે છે સર્યાસ્ત્ ચે, કેમ જસે યુરોપમાં કરી ચર્ય ઉગવાતો જ 
નથી મા? આજતી રાતે જેટલે આનદ મળે તેટલો બેગની લેવો 
એમ સમજ વિજળીની બત્તીઓતી રોશનીમાં બમીચાએઓ, તળાવે, 
નદીઓ ગને મ્યુઝીઅમોમાં રાખ્યાબધ ઝીએ! “મને પુરષોના ટેળે 
રળાએ આનદ વિતોદ કરના તીકળી પડે છે સ્વતત્ર અતે શમૃ- 
હિવાન પ્રન જે રીતે જિન્દગીના આતદ માણી શકે છે તે રીતે 
હિદ્મ્તાનતી પરતત અને ગરીગ પ્રજા કદિ આનદ માણી રકે 
નહીં. કોધ્પણુ હો?ેલમાં જાએ ત્યા ઇન્દ્રભનન ખડુ કર્યું હોય તેડુ 
લાગે સાના એઓરડાએમ્ાં ઇનર રૂપીઆતી કીંમતતું ફગ્નીયર- 

પતંગ, કખાટો, શોકાએ, ખુર્સીએ, બતે! તથા આરમના સદર 
ખાવલાએ! એ ખધેુ નેધતે જે માણુસ કયાયે ફરેતો ન હોય અતે 
પહેત વહેલો આવી ચડે તે તો ધડીભઃ બ્રમિત યઇ નય તેવુ છે. 
મેઇ કોઇ હેલેના મ્યુઝીક ર્મોમાં ૨૫૦ જેટલી વિજળીની ખત્તીએ! 
જવતી હોય છે મુસાફરો આવીને ખેસે, ગપ્પા મારે, સીગારેટ, 
દારૂ પીએ અતે સગીત સાભને યુરોપીઅન પન્નની નપ્રતા પણુ 

ઉદ વગરની હો?લમાં જએ એલે ત્યાંના માણુસો જણે પોતાના 
વ્હાતા સમાએ આવ્યા હોય તેવા સ્નેહથી તમારો સતાર *રૈ. 
કો રાજા પાદશાકની પેઠે શનામો બજાવે, ખબર અ તર પૂઝે અતે 
કામ ચીંધો તયા એકતે બદલે ખે ચાર માણુસો। દોડતા હાજર થાઇ 
64 લીફ્ટ માટે ટકોરી વ્રગાડે ત્યા લીક્ટમેત એકદમ હાજર થઇ 

સતામ બન્ની ઉબા રહે અતે હેર્લતો મેનેજર પણુ પોતાનો 
શ્રાઠક કેપ રીતે તારાજ ન થાય કે અગનડ ન ભોગવે તે તટે 
થે થોડો યાઇ જય યુરોપના દરેક દેશના તમામ જાહેર તેકરા- 
રેતેના અમડદારો, પોલીસના માણસે, દુકાનોના સેન્સમેન વગેરે સડુ 
એવા વિનયથી અને રાનસાધ્થી વતે છે કે તે જેધ્તે સુસાફ્રોથી તાની 
પ્રજાની મભ્યતા અને રાસ્કારિતાની પ્રશસા કર્યા વગર ર્હેવાછ નથી 
શહેરમાં તમે ગમે ત્યા કરો, ગમે ત્યા આવજવ કરે! ત્યા કાઇ 
જાતનો જાપ્તો નહિ, કેશે ભય નહિ અતે કે પણુ વખતે 
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તે સમતડ અશ સાધન જેઇએ તે હાજર જ હય, અવયત્ત 
હેસ્તોના વેટર વગેરેતે “ટીપ” છું ઢાયે આપતી પડે છે-પણુ 
તૈમતી સેવાઓ નેતા આ “હીપ”તો ખર્ચ ગિગકુવ આકર] કે 
તિરક લાગતો નથી, 

શેમતી સારી હેઈવમાં દરેક મુસાફરતે દરરોજતું ૧ પાઉંડ 

બ્રાડ અને ૧ પાઉડ ખોરાકતો ખર્ચ તથા અર્ધો પાઉડ બીજે 
પુર્ચુ(ણુ ખર્ચનો મની કુવ રદ પાઉડનું ખર્ચ લાગે છે એતાથી 
ઉચી હેમ્લમાં વની એથી બમણો ખર્ચ લાગે અને તેનાથી 
ઉતરતી હેમ્લમાં રનત ૧॥ પાઉડ ખર્ચ લાગે પછી તે! કોઇ 
મુચાફર છેક સામાન્ય હે?્લમાં ઉતરે અતે ચ્હા તે પાઉ ઉપર 
ચલાવી લે તે। ૧ પાઉડથી એવે ખર્ચે પણુ રહી શષે-પણુ હિદી 
મુસાપ્ાએ પોતાના દેરાતી પ્રતિકાતે ખાતર બહુ નહિ તો છેવટ 
વચલા વર્ગની હોટેલમાં ઉતરવુ જ જેઇએ એ ૪ચછના યોગ્ય છે 
મોટર વગેરેવું ખર્ચ આ ઉપરાતતું સમજવુ-પણુ અમોએ ઘોમસ 
કુકની “ટુર” ગોઠવેલી એટલે બધુ ખર્ચ અગાઉથી એકઠું જ 
આપી દીધેધું હુ. 

સ્થાપત્ય અતે શિ”પકળામાં રામ આખા જગતતે! મુકૂટ- 
મણિ કહીએ તો! તેમા અતિશયોક્તિ નથી. તેતું યથાયોગ્ય વર્ણન 
કરવા મછે તે! કાલિધ્ાગ કે બાણુભટ અયજા રેખ સાદી 9 કાઈક 
નવા કોઇ સમ્ય કવિતી કલમ ન્ેઇએ. વરસોના વરસે! સુધી 
નર્યા પ્રીએ તે! પણુ તૃપ્તિ થાય તેવુ નથી મતષ્યમાં પરમેશ્રે 
"ટલી અજબ શક્તિ મૂકેલી છે તેતો ખ્યાવ રોમ જેતા આવી 
શકે છે રમતા એક પ્રાચીન પ્ખ્યાત ચિત્રકારનું એક ચિત્ર હમણા 
એક અમેરિકને ૭૫ હ”્નર્ પાઉ:્ની કિમત આપી ખરીદ કર્યું . 
પ્રાચીન રોમના જગપ્રસિ&્ માઇકલએ જેલો “તે રાફેલ જેવા ચિત્ર 
કારોના આવા પાચીન ચિતા હજુ યે રોમમાં અનેક છે પણુ 
તેવા થિત્રકારા આજે હયાત નથી કલા, કારિગિરી અને 
શભવબા રોમ ન્યારે જગતતી મહારણીને સ્થાને હું ભારે હા 
એવા ઘણા ચિત્રકારો થઇ ગયા છે ૧૦૦ શીટ લાબા અતે પ૦ 
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ફીટ પહોળાં એવા ખાસ વણી કાટેલાં કપડા ઉપર્ મીણુ ચડાની 
તેના ઉપર્ ચિત્ર કાઢવા ચીતારો ખેમતો. ખે થી અઢી વર્શની 
મહેનતને પર્ણિમે અષ્ેક ચિન તૈયાર કરતે।. તેવાં ચિત આજે 
૮૦૦ વરસ યયા એવાં તે એના મોજુદ છે અતે તેના રગો જુ 
લેશમાત્ર ઝાખા પડયા નથી. 

શેમમા સર્વન એટલુ બધુ જેનાનુ છે કે તેનુ વર્ણન લખતા 

પાર્ આવે નહીં. રામતો એક અગાઉતો પાદશાહ નીરે જરા 
ચરકેવ મગજનો હતે. તેને દીડલ બજાવવાનો અતિશય શોખ 

હતો જુનું શહેર તેતે પસદ ન પડવાથી અને મમજને કોઇ નવી 
પ્રેરણા મળે તે ખાતર તેણે એક્વાર ફાટામાં તે પ્રાટામાં રોમ 
શહેર આજુ સળગાવી મૃકવાતો હકમ આપ્યો! અને તેની બળતી 
ન્વાલાએ જેતા જેતા તેણે શીડલ બશવ્યા કર્યું, એ પ્રાથીન 
રોમના જૂતા ખડેરો હજુ પડૅના છે અતે આજે જે રે।મ દેખાય 
છે તે ફરીથી ખધાવેલુ નડુ રહેર છે. 

પહેલા અમે પાચીન રૉમતું પ્રખ્યાત એમ્દી થિયેટર 
જેવા ગયા, અતારે તો તે ખડેરતી દશામાં ઉભુ છે તેમા ૬૦ 

હુર માણુસો સમાઇ શકે તેનડ એ મોટુ હતુ. દરા મિતીટમાં 
૬૦ હુળર્ માણમા અદર્ જઇ શકે અને ધ્સ મિનિટમાં બહાર 
નીકળી જઇ થકે તેવી તેમા શગનડ હતી જૂતા વખતમાં ત્યા 
જન્વરે!ની સાઠમારીએ ચતી અને માણુસે।તી સિ છે! સાથે કુસ્તીઓ 
શતી, આ ઉપરાત અનેક જૂતા કીતલ્લાએના ખડેરે। અતે પ્રાથીન 
કાનમાં ચડેલી લડાઇઓતી યાદગીરીએ અને અનેક ખાગબગીચા જેયા 

યુરાપ આખે વીરપૂજક છે અને ધ્ણાલી તો મુખ્યત્વે 
વ્ીર્પૃજાનુ જ ધામ છે કોઇ પણુ માણસે દેશની કોઇ 
સેવા બજાવી હોય, કોઇ વીરતાનુ કૃચ કર્યું હોય કે “હેર મના 
હિતતું કોઇ મોડુ કામ કર્યું હોય તો તેનું મોઢુ આરસતું બાવલું 
ખૂનાવી નહેર રસ્તા ઉપર મૂફી, છવતે જેખમે પણુ તેની યાદગીરી 
કાયમ સાચવી રાખનાતી એ દેશમાં ખાસ પ્રયા છે આવા 

વીર્ નરો અતે મહાપુર્ષોના બાવતાએ રોમમાં ડેરડેરે નજરે પડે 
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છે, અતે તે એવી ઉમદા કારીગીરીથી ધડ્વામાં આવેલાં છે કે 
જાશે કે સછતત મૂતુષ્ય 7 ખડે હોય તેવો ધઠીભર તો ભામ 
યઇ આવે છે. 

આ જેતે ભારતવર્ષની વીર્ પૂજતા! પણુ મતે વિચાર ય૪ 
આપ્યો. આપણા દેરામાં પણુ અમાલના જમાનામાં ગામડે ગામડે 
વીર નરે।ના અતે સતી આઓના પાળીઆ અતે ખાંભીએ! નખાતી, 

અને તેની પૂના યતી-બાધા આખડી રખાતી. આજે ગ દેરામાંથી 
વીરતા ચાલી ગઇ છે અને તિર્માલ્યતા આવી વસી છે. આજે 

હિન્ડ્સ્તાન ગરીબ, ગરો અને નિઃસત દેશ બતી રહ્યા છે અતે 
યુરોપ અમેરિકા વાસીએની નજરે અતેક દર્યીણોથી ભરેત્ષ દેખાય 
છે, આ દ૬ર્દેરાતું કારણુ શું? હિન્દની પરાધીનતા ? ના, શેં એક જ 
કારણુ નથી. જે દેરામાં કુસપતું સાપ્તાન્ય હેય, જ્યાં સૌ રૂપી 

પ્રબલ શક્તિની સ્વતંત્રતા છીનવી લેવામાં આવી હોય, ન્યાં 
ઔએતે ગુલામ તરીકે શખવામાં આવતી હોય લાં તે આએ 
માત્ર ગુલામોતે જ “ત્મ આપે તેમાં શી નવાઇ ? “વીરતા” 
શખ્દ જ જેમતે અપરિચિત હોય, જેને એક પણુ દિવિસ છુટથી હરવા 
ક્ર્વાતો, બીશ્ન માણસો સાધે છુટથી વાતચિત કરવાતે! અમવા રસ્તે 
ચાલતાં આજુબાજુ નજર્ સરખી કર્વાતો ધતિબધ હેય અને 
જેમના દિલમાં ભય અને ભય સિવાય બીછ કોઇ લાગણી ન હોય 
તેનાં સતાનો! નિર્ભય ડયાંથી બની શકે? મવાલીએ અતે થલકા 
આચરણુવાળા દ્ષ્ટ લેકેની સામે પોતાનું રહ્ાણુ કરવાતી તાકાત 
જેનામાં રહેવા દીધી તથી અતે ઘુમટાએ તથા બુરખાઓશાં કેદ 
કરી રખી જેમતી આસપારા ભય અને પરાધીનતાની દિવાલે ઉભી 
કરી દેવામાં આવી છે તે માતાઓનાં સતાને! નિર્માલ્ય અને નિઃસત્ત્ત 
ચાય તેમાં આશ્ચર્ય સું? 

ઘરોમાં અને કડુમોમાં, ત્યાતોમાં, ગામમાં અને' દેશમાં સર્વત્ર 
ક્લેશ? તેવા કલેરામય વાતાવર્ણુમાં લષ્્મીતે અને રાક્તિતે!'વાય 
ક્યાંથી ૪ હોઇ - શકે? ઇટાલીની સંપત્તિ, મષૃદ્વિ, વીરતા અતે 
છ્તત'તતા નઇ તેની સાથે ભાર્તવજની સરખામણી કરતા આવા 
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મવાસ ] વેટ્ફિન ૨પ 

અનેક વિચારો ઉપજતા હદયમાં ન્વાક્ષા રાળગી ઉડે છે-અને એમ , 
ચઇ આવે છે ઝે “અહે 1 ભારત | તારી આજે કેવી દુર્દશા 1” 

રોમ એ ખ્રિસ્તી ધર્મના રોમત કેયોલ્િક પંયના ધર્મ મુર 
પોપતું નિવાસસ્થાત છે. એ પોપતો વૈભવ અતે દઠમાડ કેક 
શહેનશાહતના વૈભવની બરાખરી કરે તેવાં છે. અમે તેનો મહેલ જે 
“વેડીકન”ના નામથી એળખાય છે તે જેવા ગયા. તેમાં ૩૦૦ 
વરસ સુધી અતેક રા'એ, મહારાજાએ, થરીમતો”અતે ભકતો 

તરક્થી પોપનતે ભેટ ધરાયલી અગણિત વસ્તુઓનો મંગ્રહ જૂદા જૂદા 
૬૦૦ એર્ડાએમાં કરવામાં આવેલો છે. એક જગ્યાએ પત્થરની 
દ્તિલની વચમાં ગઝવેરાતતો રામ્રડ એવી રીતે ગોઠવેલ 
છે કે એક ચાંપ દાળીએ એટલે પત્યર ખસી જય અતે 
કીંમતી | ઝતરેરાતથી ભરેલા કાચના કબાટો નજરે પડે. 
પાછા પત્યરો અસલ પમાણે ગોઠવાઇ દિવાલ એકસરખી 
ખતી કય. આ ઉપરાંત અનેક બાવલાંગા, પ્રતળાંએ1, લૈલચિત્રો 
અને દરેક જતના કલાના વિવિધ નમુનાએ। તથા સેતેરી પુંઠાથી 
બાંધેલા અગણિત પુસ્તકોનો ભડાર એ બધું જેતાં દ્વિસે! સુધી 
પાર્ આવે નહીં. જગવિખ્યાત ચિત્રકાર માધ્કલએ જેલોના 
ચિત્રોએ ત ચિત્રકલાનો અવધિ કરી નાખ્યો! છે. માણુમતી ખુટ્રિ 
અને કક્પના કેટલુ શરમ કામ કરી શકે છે એ ચિત્રા જેતાં 
આપણુતે જરૂર એમ લાગી આવે કે આ કામ માણુસતું નહિ 
પણુ કાઇ દૈવી શક્તિતું હોતું જેદએ. 

ખીજે દિવસે રમતું સેટ પિટરનું દેવળ જેવા ગયા, એ દેવળ 
૨૪૦ ફીટ લાંખુ, ૧૮૦ ફીટ પહેછી અને ૪૦ શીટ ઉંચુ છે, 
તેમાં અખૂટ ગમૃદ્દિ ભરેલી છે, અને ઘણુંખરૂં કામ સેનાનું 'છે. 
તેના યુમટમાં સોનાની સિલીંગ જડેલી છે અતે તેમાં સ્વર્ગ અને 

નરકના દેખાવો કોતરેવા છે જે જઇ તાજીબી થઇ આવે છે. આ 
રવળમાં ઇસુ ખ્રિસ્તના મુખ્ય શિષ્ય સેટ પિટરની ૭॥ *ીટની 
ઉંચાપ્તી પોલાલ્ી પ્રતિમા છે. તેનાં જમણા પગે દરેક ખ્િસ્તી 
ન્તત્રાળુ આંગળા અડાડી આખે લગાડે છે અતે ચુમી કરે છે. આ 

૪ 



૨ સે પિટરતુ દેવળ [ યુરોપનો 

પ્રકારના ચરણુમ્પશથી તે પત્રનો અરથ અને આંગળીઓ છેડ 
ધમાઇ ગયા છે, પોવાદના આટવાં પ્રચડ પુતળાના પગને કેટવા 
ખધા માણુમોના દસ્્તમ્પર્શ યયા હગને તારે આ આગળાએ 
ધમાયા ઠશે | 

શ ભન દેવાવયમાં આખા ૬૦૦ ઓગ્ડા તો કવળ અવ" 
નયી વસ્તુએ!તા સગઠથી જ ભરપૂર ભરેવા છે, એની કોંમત ગણીએ 
તો અખજે પાઉડ જેટલી થવા જ્ય, અતે એવા સૌદ્યંતી તો 
શી પ્રશંમા કરવી 1 દેવળમાં પ્રવેશ કરતાની સાધે જ એક એવું 
શાંત અને પવિત્ર વાતાવરણ છવાયલુ લાગ્યુ કે હદયમાં ભતતા 
અને શાતિના ભાવ ગુછ રલ. કમમાગ્યે હુ મગ્મ્વતીના પ્રમાદ્થી 
વચિત છુ એટવે આવા આવા સ્થાતે જેતા મારા ઈંલ્યમાં 
ઉતપત્ન થષેવી લાગણીએ। અને મગજમાં ઉભરાતા વિચારોને અક્ષન 
શમાં વેોગ્ય રીતે ઉતારી શકતે! નથી-પણુ ટૂકમાં માત્ર એટલુ જ 
કદી શકું છુ કે આવા ભન્ય સ્થવમાં જયુ થાય તે પણુ 
પરમ સુખમાં થાય એમ મતે લાગી આવ્યું. 

બા આખા દેવળમાં આરાપહાણુ શિવાય ખીજે પથર 
વપરાયો તથી. દેવળમાં અનેક -જએ અને રાણીઓના આર્મ 
પુહ્ાણુના બાવતાએ છે અતે બહારતા ભાગમાં પણુ આર્ાતા 

હરે! પુતાએ ગોઠવેવા છે. સેટ પિટરતી માફક ઇસ ખ્રિસ્તના 
ખીન્ન એક પટશિષ્ય ગેટ પાલતુ દેવળ પણુ વિપુવ ગમૃહ્વિથી 
ભત્પુર્ છે અને આરસપહાણુનુ બાડેલુ છે. આરમતેઃ છપ શીટ 

ઉંચો! સ્તસ એક જ પત્યર્માથી ધડી કાદતો “એવા સેકડો સ્તસો 
આ દૈવળમા છે જેમાના કોઇ કોઇનું વજન પ૦ ટત જેટલુ થાય છે. આ 

રોપા દર્શન અધે તથા પ્ટાકીની કારીગિરી તથા જૂતો બળને! 
અને ચિત્રક્વા નવા માટે દુનિયાભરના રેશોમાથી દર સાવ લાખે! 
મ્રાણુમા આવે છે જેનાથી દેશતી રેલલેઓ, રળમંરે, હેટેતો અને 
માણુશોતે કુળ કમાણી ક છે બજે ₹જ્વજે તેક જ કે 
ખૂખ લાભ થાય છે. હિદ્ર્તાનમા પણુ એકવાર એવી જ સખૃદ્રિ 
કાળીમિરી અતે કવ! હતી, પરુ તેના ઉપર અનેક પરરાજપોના 



2222... 2:૦૦. .લઇડાાા રઝ ના--_૯.૦. લ ન..--.---%--.-__. હા... -._--.૭,૦૦૦૦૦૫૩૪૦૭૭૦૦૦મ ૦... . 

મવાસ ] પર્મગુરુએનાં અવશેષો ૨્છ ડડ કક 
આ।મ્ણે થયા તેઓએ તેમાંતી ધણીનો નાશ કરી નાખ્યો અને 
કેઠલીક લૂરીને પોતાના દૈશે।માં લઇ ગયા. હજુ પણુ આપણી એ 

પુરાતન સમૃદ્ધિ હિંદુસ્તાનમાંથી ખસી ખસીતે યુરોપ અમેરિકામાં 
. વાસ કરતી જય છે, કારણુકે* ગુલામ પ્રશ્તના દેરાતે એવી સૂંદર્ યાદ* 

શિરીએતી કશી જર્ર નધી અતે મરી ગયેલા લોહીમાં એ યાદગીરી 
ધી વીરતા પ્રક્ટવાતી નથી. એ યાદગીરીએા એક વખતતી ભારત 
વર્ષતી વીરતાના સ્મારક રૂપ છે અને આજે એ સુંદર્ સ્મારકો પણુ 
આપણા ધામરતાતે પામેલા દેશમાંથી રસ્તો પકડતાં જય છે 1 

હિદસ્તાતમાં રશીઆ આવે કે અક્ધાતીસ્તાન આવે, પશિઆ 
આવે કે જરમૃની આવે, જાપાત આવે કે તુકસ્તાન આવે-એ કોઇ 
હિંદ્રતાનતે કશું આપવા આવનાર નધી પણુ હિંદ્સ્તાનતું સત્વ 
પોતાના દેશને માટે લૂડી જવા આવનાર છે, બધા હિદુએ ઇસ્લામી 
ખતે % ખધા પ્રસ્લામીએ હિદુ બતે તેધી પણુ હિંદનો। ઉદ્દાર થનાર 
નથી, હિંદતી આઝાદી હિંદના પોતાના જ હાથમાં, પોતાના જ 
અંગમાં છે. આપણા હદયમાં રહેલ ધેર અધકાર દૂર કરી, બ્રાવૃ- 
ભાવના પ્રેમની ન્યોત વડે અસ્ઞાન રૂપી તિમિર હદાવીતે “હુ” ને 
ખધ્લે “મારો દેશ” એ ભાવના જ્યારે આપણા દિલમાં પકટમે 
ભારે ગુલામીની ઝછરી આપોઆપ તૂરી જરો, અમ્તુ. 

શમમાં ધર્મગુરૂઓની યાદગીરી કાયમ રાખવા માટે મોટા મોટા 
ધર્મગુરૂઆના માથાની ખોપરીએ। સાચવી રાખેલી છે, અતે તેના 
૩ એશરડાખએા ભરેલા છે જે જેધતે ધડીભર ગભરાટ ધઇ આવે 
તૈતું લાગે છે. યુરોપમાં પદરમી અને સોળમી સદીઓમાં જ્યારે 
ધર્મના અંદર્ અદરના ઝમડાએ ચાલતા ત્યારે એક વખત એવે 
આવી ગયે! હતો કે રોમન કેથોલિક પંથના ધર્મગરૃએ જે બહાર 
નીકળે તો તેમને મારી નાંખવામાં આવતા હતા. આથી તેએ 
ગુદાએ માં ભરાઇ રહીને પ્રાર્થનાઓ કર્તા આ વખતમાં રમન 
ડેંઘાલિક પંથની દીક્ષા લીધેલા જે જે માણુસે! મરી ગયા તે સહુના 
હાડપિંજર માથાની તુબદી સાથે એમતે એમ સાચવી રાખેલાં છે 
અને તેના દસ ઓર્ડાએ ભરેલાં છે; 
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તે શે રોમમાં એક નાટક જેવા ગયા. ભાવા તે! રમજાય 
નહીં, પણુ રાગીતમાં તાલ, સુર અને વાનિત્રતી એવી સુંદર મિલા- 
૧2 હતી કે ભાવા ગમજ્યા વમર પણુ એ નાટકમાં અમતે ખહુ જ 
આનદ પડયે. 

ઘાલીને ઇશ્રરે કેવી કમાલ જમીન અતે કેટલી કુદરતી રમૃદ્િ 
આપી છે | પાર્ વગરતી નદીએ પાણી આપી રહી છે-ન્યારે હિંદુ 
કાનમાં કોઇ કોઇ ટેકાણે તે! માણુમતે પીવા યુસ્્તુ પણુ પાણી 
મળી શક્તું નથી | કહેવત છે કે રામ સકે યારે રિહ્દિ મિદ્દિ ચાવી 
જાય તેમ અત્યારે ભારતવવતે રામ સ્કંકે! છે | ઝક 

રોમમાં બધા મળી ત્રણુ ધ્વિય રોકાઇ ત્યાંથી ક્લોરેત્ગ આતા. 
ભલું અતે હદિયાછું સુંદર શહેર, અતે નદીને કીનારે કતાર રેલ્વે 
થાલી જય છે. આખે ઇટાવી દેશ ખેતીમય છે, એક ઇચ પણુ 

ખેતીતે લાયકતી જગ્યા વાવેતર વગરતી નથી. કુદરતરવી બક્ષિસ 
પામેલ દેશ અતે તેમાં સાદગિક અતે મહેનતુ પ્ર્ન એથી ડળત 
અને કૃત્રિમતાની સુંદર્ મિવાવટ વડે પૃથ્વી ઉપર સ્વર્ગ 6ભુ' યઇ 
રુ દોય તેનું લાગે છે. ક્લોરેન્સની પ્રજા પણુ રોમની પે્ડે બહુ 
ખૂભસરત અને તદુરસ્ત છે. કોઇ મતુષ્યતા મ્હોં ૯૫૨ ચ્લાનિ 

દેખાતી નથી. ૮૦ વરગતો ધર) માણુગ હોય તેં પણુ 
જીનાન જેવો તદરસ્ત, વેમભર્ષો અને ઉત્માહી દેખાય, આખી 
મજાના મલો ઉપર આનદ અને ઉગાહની લાગજીએ! તરવરી 

રહેવી રોય છે. 

ક્લેરેન્સમાં અમે નળને ફીતારે એક દેટવમાં ઉતર્યા. અહિ 
પણુ દેશના બીજ સહેરા માફક વીરોતા જવવાએઓ દરેર ગવીએ 
ગીએ અતે પુક્ષા ઉપર બિરાઇ રવા છે અતે નિયમ 
પ્રમાે તે દરેકના નીચે તેવ નામ, અને તેરો શં પરાકમૃ 
કયું કે દશની શી સેવા બજવી તે કેતરૅલુ ટોય છે. 

“ ઇથટાકથીનો પ્રખ્યાત ચિત્રકાર માધ્કવએજેવે? ક્લોરેતગમાં 
જ હતો અને તાં તેશે સુંદર કતિ મેળવ્યા પછી રોમનાં 



ન્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ય્્ડઝઝ્ડઝઝ્ડ્કક્ટડકક 
પ્રવાસ ] પીસાને। લીતીંગ ટાવર ૨૯ 

પાદ્શાહનું તેડું આવતાં તે-રામમાં જઇ વરો છતો. . ખીને 

વિખ્યાત ચિત્રધર્ રાફેલ પણુ પ્લોરેન્સમાં યઇ ગયો, તે બત્ને 
મહાન વિભૂતિષોનાં રહેવાનાં મકાનો જયાં. રાસે એક નાટક જેવા 
ગયા પણુ તે અમતે રોમમાં નનેષેલાં નાથક જેવું સારૂં લાગ્યું નહિ. 
નાટકની ટીકીટ શ૧॥ પાઉડતી પડી. બીશ્ત જેનારાએ તાટકને 
વખાણુતા હતા પણુ અમતે તેમાં બહુ રસ પડો નહિ. 

ઇટાલીતો મોટાં શહેરા આકથી દસ લાખ માણુમોની વરતિન 
વાળાં છે. ફ્લોરેન્સ પ્રમાણમાં નાનું છે, તેની વરતિ ૨ 
લાખ માંણુસોની છે. છેતૉ કલા, સમૃદ્ધિ અતે સંપત્તિમાં 
ખીજ શહેરોથી નિલ્લ ઉતરછું તથી. ફ્લોરેરાષી ૬૦ માધ્લ 
ઉપર આવેલ પીસા શહેર જેવા અમે મોટર રસ્તે ગયા. રસ્તામાં 
ઘણાં ગામડંએ આવ્યાં તૉ ટલ્લેલ કરતી, આનંદી અને 

હસમુખી પ્રજનન જઇ. અમોને જેવા માટે ધણી વાર લોકોનાં ટોળાં 
એકડા થતાં અતે તેમાંથી કેધ્ક અમતે ઉ્હાલીઅન ભાવામાં 
પૂછતા કે “તમે કયા દેશના છે? આ રશ તમેોતે કેવો 
લાગે છે? ” કાઇ કેકાશે કોઇના મ્હાં ઉપર અમે નિરાશા કે 
દુઃખ દીદું નહિ 

પીસ્ામાં ૩૭૮ ૬ીટ ઉચો. એક મિતારો [ટાવર] છે તે 
“લીનીંગ ઢાવર''ને નામે ઓળખાય છે, કેમકે તે એક બાજુએ 
સહેજ નમી ગધેક્ષો છે. એને સાત મજલાએ છે અતે મીન 
ઉપર કાટખૂણે મૃષ્ટી જેતાં તે એક દ્શિમાં ૨૫ ડીમી જેટલે 
નમી ગપેક્ષે દેખાય છે. આ મિતારાની ઉપર અમે ચડી આવ્યા, 
તેની બાજુમાં એક દેવળ છે તે પણુ ઘણું જ સુંદર છે. તેના 
ધુમટમાં એવી રચના છે કે એક વાર આપણે અવાજ કરીએ 
એટલે પા કલાક સધી તેતો પ્રતિયોષ ચાલ્યા કરે, 
અહીં પણુ આર્સપહાણૂનાં અનેક સુંદર પુતળાંએ ન્યાં. 
આ સહુ પુતળાં નગ્ન છે તે નઇ અમે પૃચ્છા કરી તો 
જવાબ મળ્યે કે શરીર્તું અગ પ્રત્યગ બરાબર ખતાવવામાં ન આવે 
તે] શિલ્પકાર્ની કલામાં એટલી ખામ્ી ગણાય. એક પુતળું એવું 



૦ વેનિસ પ્રયાણ [ યુરોપનો 

બનાવ્યું છે ટે એક ઝીતે ખને ઢાથ રાખીને બાછુમાં એક પુર્વ 

ઉમા છે. એ પુરવનાં આંગળા ન્નણે કૈ વતી જના રરીર પર 
દબાવવાથી માંસમાં બેસી જય તેવી રીતે આ પુતળાંમાં મેસી ગયેલાં 
દેખાય છે. આથી આ દેશની સિશ્પકલા કેટથી સપૂર્ણું હશે તેતો ખ્યાલ 

* આવી શકશે, હિદ્સ્તાનમાં પણુ એક વાર આવી જ જ્િક્યકલા દતી, 

બુદ્દતી ગુફામાં, આધુ અતે દેલગાડામાં અતે અજ ટાતી ગષ્રાએમાં 
એ અને પુરવોનાં જે પુતળાંએ છે તે પણુ સિલ્પકલાતા આવા 
જ ઉત્તમ નમુતાએ। તરીકે જગત્માં ખ્યાતિ પામેલાં છે. પણુ આજે 
જયાં માણુગને પેટ પુશ્છું અનાજ ખાવા મળે નહીં તાં આવી 
ઉત્તમ કલાઓ કયાંથી ખીલે 

પીસાથી સાંજે પાછા ફ્લોરેન્ગ આવી પહોંચ્યા અતે બીજે 

ઘિમે ત્યાંયી વેનિય જવા માટે ઉપડયા. 
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મ્રકરણુ ૩ જુ 

ઇટાલાં (ચાષુ) # વેનિસ, મિલાન અને ફેસોા 

નિસ એ ઈટાલીનુ* મોજ્શેખ અતે વિલાસતું ધામ 
છે. દીઆતું એ ખંદર છે અતે જૂતા જમાનાથી વેપા- 

શના એક મોટા મથક તરીકે ખ્યાતિ પામેલું છે, આખું શહેર એક 
મોઢા તળાવની અંદર્ બાંધવામાં આવેલું છે અતે આવજાવના 
રરતાએ પણું તળાવતા પાણીતા જ છે. વેતિસમાં મેટટરકારતું નામ 
નિશાત ન ભળે. રસ્તાઓ ઉપર તથા એક મકાતેથી બીજે મકાને 
આવળવ કરવા માટે અતે માલ લઇ જવા લાવવા માટે પાણીમાં 
હોડીએ તરતી હેય છે. આ હોડીએ “ગૉંડોલા” નામથી એળન 
ખાય છે. જ્યાં જવું હોય ત્યાં આ “ગોંડોલા”માં બેસીતે જવાય, 
વગ્ચે વચ્ચે તળાવના પાણી ઉપર ગલે બાંધેલા છે પણુ તૈ પક્ષો 
શહદારીએતી આવન્વ માટે ૪ વપરાય છે-મેટરતે ચાલવા માટે 
બીલકુલ રસ્તાએ છે જ નહીં 

તૈનિસમાં ઠેક્ટેકાસેથી હજરો! માણસો હવાફેર માટે આવે છે. 
અહીં રહેવાની અને ખાવાપીવાની ધણી જ સુંદર સગવડ છે, અમે 
એઅછીં દરિયાનો કનાલ ઉપર એક હોટેલમાં ઉતર્યા. વેનિસમાં અમૃતે 
ફરવા હરવાતે! અતે ખાવાપીવાતો જે આનદ મળ્યો તેવો આખા 
યુરોપમાં અન્ય કોઇ સ્થળે મળ્યો નહોતો. ધણે વખતે અમને 
અહીં અગાઉના જેવા ચાવલ અતે “કરી” ખાવા ભળ્યા. ઇટાલી- 
અન ખોરાકને અવુફૂલ થતાં માંસાહારી તેમજ બિનત-માંસાફારી 



*્્્ઝ્ઝ્્ડ્ડઝઝડડકડ ડડ 
૩૨ તળાવ વચ્ચે નગર [ યુરોપના નડ 
મેકતે શરૂઆતમાં અગવડ પડે છે, કારપમુ કે યુરોપતા ખીન્ન દેશે 
કરતાં ઇટાલીઅતોની ખોરાક પકાવવાની રીત જૂદી છે અને તે 
લેકે પકવવામાં તેલતો બહુ છૂટથી _ઉપયોમ કરે છે. 

તેનિમમાં રાત્રે આઠ વાગે સૂર્યાસ્ત થાય એટલે જમી ખાઇને 
નવ વાગે લેકે હોડીઓમાં બેસીતે મોજ માણુવા નીકળી પે 
છે, આવે વખતે જૂટી જૂરી હોડીઓતી ઝમમગતી બત્તીઓતા ઝળ- 
કાઢ વડે કેમ જરો પાણીમાંથી કોઇ સુંદર જ્યોત નીકળતી હોય 
તેવો ભાસ થાય છે અને તેનાં પાણીમાં પડતાં પ્રતિષિબયી શોભામાં 
ઔદર્ વધારો થાય છે. આમાં કેટલીએક બત્તીએ તે! વિવિધ,રગતી 
હોય છે, કેટલીક હોડીઓમાં સંગીતના જલસા ચાલતા હોય છે. 
ગાનારી સકી જીએ! અતે વાજિત્ર બળ્તવતારા પુરષોતી આઠ ધસ 
જણાની મંડળી હોય અતે તાલ, સુર અતે વાનિશ્રોની સુંદર મિલા- 
વથી સંગીત ચાલતું હોય. તેવી હોડીની આસપાસ સાંભળનારાન 
એપની પચાસેક હેડીએ જમા યઇ જય, રાંગીત ચાલતું હોય 
તેવામાં એક માણુસ હામમાં ટોપલી લપ્તે ઉધર્ણું કરવા' માટે 
બધી હોડીઓમાં કરી વળે અને તેમાં આઠથી દરા પાઉડ્ જેટલી 
શમ થઇ જય, ગાવા ખજવતારાઓની ઢોળી આ જમ પોતે અદર 
અંદર વ્હેચી /બૈ. આ રાગીતતે જલસે। જઇ મતે આપણા રૈશની 
રામલીલા યાદ આવો. પણુ તેમાં અતે આમાં ફરક ધણે. આખા 
યુરોપમાં ધરઢાલીઅન સંગીત બહુ ઉચી પક્તિતું મનાય છે અતે 
ગાતારીએના મીઠ, પહાડી સર તયાં વાજિત્રે વે આ સગીત 
ધણું 77 સરસ લાગતું હતું. 

- બીજે દિવસે શહેર્ નવા નીકન્યા, દેવળ તયા કક્ષાના "નમુ* 
નાએ અતે કાચની ડ્રેકટરીઓ જેઇ, અમારી સાથેનો બોમીઓ 
બહુ જ સારો અતે ભત માણુસ હતો. તેથી અમતે ખહુ આનદ 

મખ્યે!. રહેરમાંયી અમે થોડી ધણી ખરીદી કરી. ધટાવીમાં રેશમનાં 
કાર્ખાનાએ ઘણા, છે અતે તેની શરૂઆત અહીંથી યાય-છે, દેશમાં 
આરસ અતે એલ્યુમિતીઅમ મિવાય બીજે દેઇ ખનિજ પદાર્થ 
થતો નથી તેમ જ દેશમાં તેલના કુવાઓ, લેપ્ખડતી કે કોલસાની 
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ખાસો પણુ ક્યાયે છે નર્હી, તેથી તેથી બધી વસ્તુએને માટે 
ઉટાવીતે પેમે ઉપ? આધાર રાખવો પે છે. ધાવી ખામ 
કરીને ખેતીપ્રધાન દેશ છે અતે યુરોપના ખીશ*ત રતોના કેરતા 
પમાણુમા ગરીય છે. 

વેનિસમાં અમોને આકેક ધ્વિમ રોકાઇ જવાનો વિચાર થયે! 
પણુ અમારી મુમા[રીવું “ત્રોમામ” યોમમ કુક કપની મામ્ક્તે 
ગોકૅવેવ હનુ. તેધી વધારે રોકાગાતું બતી શકયુ નહિ. શહેરમાં 
ફૂગ્તા અમોતે ત્રણુ પારસી કુકુંબો અતે એક બગાળી કુટુબ સાધે 
મુવાકાત થતા બડુ આનદ થયે. 

તૈતિમથી નીકળો અમે મિવાન આના. પટાવીતું દરેકે દરેક 
શર એવું છે કે તેમા કાઇનતે કાળ નવુ ન્નેવાવુ હેય જ. મિવાતમા 
એક મોડુ દેવળ છે તેની ઉંચાઇ છસે। શીટતી છે, અને તેતો 
વિસ્તાર દસ એકર જેટલી ચોરસ જમીનમા છે. આ દૈવળના 
ધડતરમાં દરેકે દરેક પત્યર ઉપર જુદુ જુદ્ કે.તગ્કામ, દરેક શિખરતી 
બનાનટ એક ખીજથી જૂદી અતે તેમા બેસાડેવા કુવ ૪૮૦૦ 
ખાનતાએના ચ્હેગ તથા ઉપરના હાતભાત એક ખીશ્તથી જૂદા 
એવી મતે!થર્ વિવિધતા છે. અદર પુષ્કળ જવાહીર ભરેલુ છે અતે 
આખા દેતળતો સપૂર્યું ખ્યાલ ગમે તેટલા લાબા વર્ણુતથી પણુ 

આપી શય તેકુ નથી 

તે ઉપરાત મિવાતવું કષ્રસ્તાન ખાસ નવા લાયક છે. ત્યાં 
પૂણુ આરસપહાણુની અનેક સેંદર કૃતિઓ ઉની કરેલી છે. કોઇ 
માશુક મરી ગઇ હેય તો તેની કઅર્ ઉપર રૂદન કરતા આશાકતુ 
પુતડુ ચુબન કરતું ખેર્ડું હાય. કોઇ માતા કે પિતા પોતાના મરેલાં 
ખાળકતે પ્યાર્થો ભેટી રહેલ હોય, કોઇ ખેડૂત મરતી વખત પોતાના 
વ્હાલા બળદ કે ઘોડાને બાઝી પડયો હાય એના માનવહેદયના 
અનેક સુંદર ભાવે! આરસની પતિમાએ ધડી ઘડીતે આ સ્મશાન" 
ભૂમિમાં મૂર્તિમત કશ્વામાં આવેવા છે. મરેલાએની કબરો ઉપર 
આવી સુંદર્ યાદગિરીએ દરેક શહેરમાં નજરે પડે છે અને આ 
ટ 
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રીતે કારીમિરીમાં જે તાણાં ખર્ચાય છે તે બધા પણુ દૈરામાં જ 
રહે છે અને દેશનું ચંદરયા વધે છે. 

મિલાનમાં હાલના ઇટાલીના ભાગ્યવિધાતા અતે સર્વસત્તા- 
ધશ મહાન નર મુસોલીનીતું મકાન છે, અતે તેતી કચેરી તથા 
દૈશવું પાર્લામેંટયું મકાન રોમમાં છે. આ યુસેલીતીના અમલ 
નીચે અત્યારે છટાલી દેશ ખૂબ આબાદ થઇ રલો છે અતે ઉચી 
લસ્કરી તાલીમ મેળવી રવો છે જેમાં ઓએ પણુ લક્કરી પોયાક 
પહેરીને ભાગ લેતી થઇ ગઇ છે, અહીને! લશ્કરી પે[્યાક કાળા 
રગતા રાખેલ! છે. દર રવિવારે વિદ્યાર્થીઓનું અને લસ્કરતું રારધર 
નીકળે છે અતે તેમને મુમોલીતી પોતે ભાણો આપી દેરસેવાનો 
ઉપદેશ કરે છે, મિલનની વમતિ અ લાખ માણુસે[તી છે અતે 
પ્ટાલીતા વેપારનાં મુખ્ય મથકોમાં તેવુ સ્યાત બીજે નંબરે છે. 
આ શહેરમાં અમને પદર વરદ સુધી હિત્ડસ્તાનમાં વી આવેલા 
એક ઇટાલીઅન રાન્જ/તતી મુલાકાત યઇ અતે તેમતે હિંદી વાતન 
ચીત કરતા સાંભળ્યા. અહીં જાપાન કોટન ડ્રડીંગ કમ્પતીની 
મોદી ઓદીસ છે અને તેના મતેજરે અમારા સહાર માટે અમને 
એક ખ'ણું આપ્યું હતું, મિલાતની આરાપારામાં સુતર, કાપડ, 
રેશમ અને ખીજ વસ્તુઓનાં ઘણાં કારખાનાંએ છે, અમારી તૈ 
જેવા જવાની ઇચ્છા હતી પણુ તે દહાડે નહેર તહેવાર હોવાયી 
અને શહેરમાં લશ્કરની તથા એરોપ્લેનની કવાયત થતી હેવાથી 
અગે તે કારખાનાંએ જેવા જઇ રાકયા નહીં, 

આપા ઇટાલી દેરામાં પ્રજાની રગવડતે માટે રાજ્ય તરથી 
બારે ખર્ચ કરવામાં ચઆવે છે તેમ જ પરદેસોાથી આવતા મુસાષ્રા - 

માટે પણુ કશી તકલીફ વેઠવી ન પડે તેવાં પુષ્કળ સાધનો રાખ 
ઘામાં આવેલાં છે. આખા રેક્ષમાં બધે સારામાં સારા પાકા 
શ્સ્તાએ છે-ગામે ગામ વિજળીની બત્તોએ અને ટ્રામ ગાડીઓ 
છે. રાહેરોમાં મોટા મોટા લીવાકૅનતરબગીચાએ।, અને તેમાંબેરાવા માટે 
ખાંકડાઓ ગોઠવેલા હોય છે. અદર ઉત્તમ કારિગિરિનાં અનેક બાવલાંઓ 
ગોઠવેલાં હોય છે, જેની રુંદરતા રાત્રિયે વિજળીની બત્તીઓનો રોશનીમાં 

ઢ 
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ર્ દીપી નીજે છે. બમીચાએાની અદર ખાવાપીવાની સર્ષ 
તસ્તુઓઆ મળી શકે તેવાં રેસ્ટોરાએ આવેલાં હોય છે. નિશાળે, 
કલેજે અતે યુનિવરસીટીઓતે! સુમાર નથી. દેશતાં યુવાન-યુવતિ 
એને લર્કરી તાલીમ પૂર્ ઉત્સાહથી અપાયા કરે છે, નાના નાના 
ગામડાંઓમાં અતે છટાં છૂટાં ખેતરોમાં સ્હેતારાં બાલકોને પણુ 

ભણુવરાની સમવડ મળે તેવી રીતે નિશાળે યેઃગ્ય અતર ઉપર બહુ 
“૪ તંદુરસ્ત અતે ખુક્લી હવાવાળાં સ્મલેપે ટેકરીએ ઉપર 

ખાંધવામાં આવેલી છે, 

રદૈશતી પ્રશ્ન અતિરાય મહેતતૃ અને પોતપોતાનાં કામમાં મશન 
ગુલ રેહેતારી છે, ઝીએ અને પુએઓ-નાતા અતે મોટા સહુ 
માણસો! કામ કામ ને કામ જ કરતા હોય છે, કોઇ માણુસતે 
ઢામતે વખતે નવરા ખેસીને ગપ્પાં મારતાં મેં કયાં ગે નૈયા નહીં. 
આપણા દેશના લેકે કરતાં અહીંના માણુસો શેજતું અનેકગણું 
કામ કરી શકે છે અતે વખતતી શકલી ખધી કીમત સમજનારા 
છે % ક્ષણુ પણુ નકામી ગુમાવતા નયી. ર્ક્તે ચાલતા લેકે પપ 
નવશે દોડતા જતા હોય તેમ લાગે. એક ખીન્તની નિન્દા કે કુયલી 
કરવાનો લેકાતે અવકાશ હોતે! નથી. રહુરાહૃતે માર્ગે ચાલ્યા જતા ' 
હેય તેમાં પારાની પરવા કે પંચાત કેઇઇ કરતું તધો, સ્રીઓ 
અને નાતી ઉમરતી છેકરીએ। પણુ બાઇસીકલો ઉપર લાંબી લાંળી 
મુસાપ્રીએ। કરે છે અતે દ્લિમાં કોધ્તો ભય રાખતી નથી. ગમે 
તે કમ કરવાતું હોય તે લોકો એઇછામાં એછા વખતમાં રારી 
રીતે થઇ શકે એમ કરી નાખે છે. 

લોકોમાં ર્પ્યાં કે અદેખાઇ નથી. એક મકાનમાં લક્ષાધિપતિ 
રહેતો હોય અતે તેની બાજીનાં મકાનમાં સાધાર'શુ સિથિતિતો કોઇ 
માણુય રહેતો હોય પણુ તે બન્ને સમાનતાથો રહે અતે દેરા વાત આવે 
ત્યાં ગરીબ તવંગર સહુ પોતાના સર્વસ્વનતે લોગ આપત્રા તેયાર થઇ શય. 
ઝી કે પુસ્ષ ઉમર્ લાયક થાય એટલે પોતપોતાના ગજરાનના 

“ સાધતો પોતાની મેળે મેળવી લ્યે અતે બીક એના ઉપર આધાર 
રાખે નહિ, તેમ બીજાએ! તેમનાં ભરણુ પોવણુની પરવા પણુ કરે 



ક્સ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ટક્ડઝયડ*-ડકડડઝક 
3૬ સહું સહુને માગે” કુરતો 

નહિ માણુમ પોતાની ઇચ્ચા યાય ત્યારે પોતાની શત્તિ રોય તો 
લગ્ન કરે, નહિ તે। ગમે તે?લી મો! ઉમર સુરી અનિગાહિત રહે 
યુવાન વયની જએ ગમે ત્યા એશવી ક્ તી હેય ૭તા મેધ્વી 
તાકાત નહિ કે તેની સામે શેઇઇ આગળી ઉંચી કરી શકે કુડુબમાં 
જેટલા માણુમો હેય તે બધાના માસિ* ખર્ચ બાધી આપેતા હોય 

અતે તેનાથી વધારે પૈમા નેઇએ તો તે પોતે *માઇ લાવે 
હિન્દુસ્તાનના સયુક્ત કટ્ઠબતી પેકે એકની *માણી ઉપર અતે* 
જણા તાગડધીતા મરતા હોય અતે વગર મહેનતે મદ્તતા માતપાણી 
ઉડાનતા હોય તેવુ અ ?ેશમાં નથી અર્હી તો દરેક વક્તિ મહતત 
*રનારી હેય છે મતુષ્યતી સ્વતત્રતાતી ભાવતા પણુ યુરોપમાં 
સત્ર ખીની નીકળેલી છે, અતે નક્તિસ્વાતશ્્ય પણુ બહુ દદે 
પડોચી ગયુ છે રુ સ્વાતમ્યતી સીમા જ «હી નમી ગમે તે?લી 
મો”ી ઉમર્ થતા સુધી અયડા જીદ્ગીભર્ પણુ રુએ કુવારી રહી 
શકે છે અતે તેમતે કાઇ પૂઝ્ઝુ નથી કે કોઇ તેમતી ટીકા શું 
નમી અનગત્ત, આ બધી સ્વતત્રતાનો ધે કેકાણે ૬૩૫ડેગ પણું 
અવશ્ય થાય છે પણુ તેવો દુરૂપડોગ કરનાર વર્ગ થડું ઓઢો છે 

છતા તેતે લધ્તે યુરોપની પ્ર્તતા નૈતિક ચારિત્ય ઉપર “લક તે! 
જરૂર ચે? છે જ, નત્તિ સર્વ વકચ્ત્1 એમ ડાલા પુગ્વો કહી 
ગયા છે તેથી હાલની આ અતિશય સ્વતત્રતાતું ભવિષ્યમાં હજી 
યુરોપતે #૪ ખરાળ પરિણામ વેઠવું પડે તો *હી શથય નહિ 

પટાલી દેશની વસતિ સાડાચાર કરોડ માણસોની છે દેરામાં 
મુખ્ય વેપાર કાશીનો છે આખા યુરોપમાં કોરીતો વપરાશ ખૂષ 
છૂટથી થાય છે ગિનાય દેરામા ચામડાના તેનના કાચના કા ખાના અતે 

ઉનતની અતે સુતરતી કાપડની મીને પણુ છે અતે આરળરીશીઅન' 
(બનાવ) રેશમના કારખાનાઓ પણ ધણા છે તે ઉપગત ઘઉના 
આદઠામાથી જેમ આપણે શેત બતાવીએ છીએ તેવી *નતતી 
ખાવાની એ* વસ્તુ બ॥તવાના પણુ ઘણા શારખાનાએ છે આ 

ખધા કારખાનાઓ ડિજળીક બળથી ચાતે છે અનેં વિજળી* બળ 
પાગીના પ્રવાહમાંથી મેળવવામાં -માવતુ હોવાથી ઘણું રાસ્તું પડે છે 



કકક 
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દેરામા આહાપહાણુ અને ગધક એ બે ખનિશેદી ચુ શળ પેગશ 
છે અને તેની દુનિયામમ્મા નિધાશ થાય છે પ્ટાવીતો આ રાપહાણુ 

દુનિયા॥ ખુરેધુણામાં પહોચી ચૂડેતો છે અને તેતો ગધ દુનિયા 
ભર્મા મસ્તે ભાવે વેચાય છે 

રેશમા શડેરે શહેરમાં વમતિને મા? આનદ વિતોદના પુષ્ષ્લ 
સ્થાતો, જેના કે બાગ બગીચાઓ, સિતેમાં, ના્ક્શાલાએ, સગ્ર* 
હુસ્થાતો, ર્મતમમતતા સ્થાતો વગેરે ન“રે પડે છે લડાઇએમા 
દેશને મામ નિત્દગીતી કુઆતવી કરત!રએનતા સ્માગ્ક તરીકે ગામે 
ગામતી મ્યુનિમીપાનીરીએ તરથી મોંા સુદર ખગીચાએ ખનાવી 

તેમા તે વીરેણું સ્માગ્ક કાયમ રહે તેવા સ્વર્ગની અપ્યરાએ તા, 
દવીએના પડેવડાતોતા અને વિવિધ જાતના બાવતાએ ખેસાડેલા 
છે આવા સ્મારકો ઉમા કર્ઞામાં આખા ગામતા લોકો સ્વેચ્ડાથી 
અઠવાડીઆમા એક દિતસ વગર ધૈસેકામ્ કર્વા લાગી જય એવી 
દશ્ાદાઝ અતે દેશગધુએ તત્તી લાગણી પ્રન્નમાં ભરૈલી છે 
છેન્ી યુરોપની લડાઇમાં હિદી પ્રજાના લાખો! માણુસે। મરી ખપ્યા 
તેમની યાદગિરીમાં એક મોટો 'પિતર' ઉભે કેરી દીનો એટલે ખસ 
પુ 1 «યારે અહિતો ગામોગામના વીરોની યાર્ઘમેરીમા સો સે 
બમ્સો એકરના વિસ્તારના મોઢા ખગીચાએ ઉભા કર્યા છે જેમા 
લોકો હરે કરે અને આનદ કરે અને એ વીરોતુ સ્મરણુ પોતાની 
યાદદાસ્તમા કાયમ રાખે જેથી ફરીવાર જરૂર પડે ત્યારે તેમના 

જેવી જ કુઃબાની કગ્વા પ્રજ્ન તૈયાર થઇ જય 

મરનાર વીરનરની »%0તિં તરક આ દેશમાં જેટનુ માન આ 
શીતે સચવાય છે તેની જ રીતે મરણુતી ગર્ભીરતા અને પતનિત્રતા 
પણુ સચવાય છે આપણા દેશમાં આજે જડતા મતવુષ્યની 

પણુ બડુ કીંમત નથી તો પછી મરેલા મુરવવુ તો જુ મહત્ત્વ 

જેય 1 પરતુ અહી તેવુ નધી આપણા લે!કોમાં માણુસ મરી 

જાય એટતે તેના શગને જણે કેમ તે નતામીમાથી પણુ €ને 
નાસતા માડવાનું હે4 તેમ ખૂબ સીકડીને ળાધી લેવામાં આવે 
છે અતે ભરરસ્તેયી દોડાદોડ ઝોલા ખાવું ખાતુ ઝટપઢ 
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ઉપાડી જવામાં “આવે છે, સ્મશાનમાં તેતો અગિમસ્કાર થાય 
તારે પણુ તેના ઉપર ગમે તેમ લાકડા ગોઇવી જશે કેત્ર હિન્દુ 
સ્તાનમાં જન્મ લીધો એ મરનારે મોડું પાપ કર્યું હોય તેમ તેતી 
ગન રૂપે બળતા શબતે પણુ લાકડાંઓથી ખૂબ પિટવામાં આવે 
છે | આવી પ્રથા કોઇ પણુ સુધરેલા દેશમાં દીદામાં આવતી નયી. 
આ રશમાં તો ગમે તેવો ગરીબમાં ગરીબ માણુમ મરી ગધે! હોય 
તો! પણુ તૈતા શબતે એક કાળા પેટીમાં ખૂત્ર કાળજથી જ્વાડી 
તેના ઉપર્ ફલો નાખી તે પેટીતે આસ્તે આસ્તે વોડાગાડીમાં 
મૃકીતે લઇ જવામાં આવે છે. તે વખતે રસ્તેથી ગમે તે ગરીમ 
થા તવંગર માણુમ ચાલતો કે ગાડી યા મોટરમાં જતો હોય તો 
તે શબતે નમ્રતાથી રસ્તે આપે અને તેના માતમાં રોપી ઉતારી 

શ્રરનાર માટે મનમાં પ્રાર્યનાના બે શખ્દો ઉચ્ચારે, સ્મરાનભૂમિમાં 
મરળારતે ત્વાં છન કરવામાં આવે [યાં તેના મળીએ વેતન 
પોતાની રાક્તિ અનુસાર તેની કબર ઉપર તેની યાદગિરી કાયમ રાખવા 
માટે કઇક સ્મારક ઉભું કરે અતે દર રવિવારે ત્યાં આવી કબર 
ઉપર કલે ચ્હડાવી મરનારના આત્માની શાંતિ માટે ઇપ્રતી 
પ્રાર્થના કરે. યુરોપની પ્રજા જડવાદી કહેવાય છે છતાં ચૈતત્યવાદી 
હિન્દુ મળના કરતાં માતવ જવતની તેમ જ માતવીના મૃત્યુની 
બત્તી કીંમત તે વધારે સારી રીતે સમજ્વારી છે તેમાં ચક 450; 

યુશેપ પાસેથી હિન્દસ્તાતે જેમ ઘણં શીખવાનું છે તેમ યુરો” 
પીય શસ્કૃતિમાં પેમી ગયેલ કેટલીક અનિષ્ટ બાબતોથી દૂર પણુ . 
જરર રહેવાતું છે. હિન્ડ્સ્તાનથી આવતા ઘણા યુવાન વધુના માણુમો 

યુરોપની સ્વતંત્રતાના રંગમાં રગાઇ જઇ પોતાના મન અને ઇદ્દીયો 
ઉપરનો કાખુ ખોઇ બેસે છે અતે ખરાબ રસ્તે ચડી જવાય તેવાં 
લલચાવનારાં સાધતોને વશ થઇ પોતાનાં નાણાંની તેમ % ન્રિદિગીની 

ખરાખી કરે છે. “ગામ હેય તયાં રવાડે હેય #” એવી આપષ્ામાં 

એક કહેવત છે, તે પ્રમાણે પીળું એકલું બઇં જ સોનું નથી હેતું અતે 

યુરોપમાં પણુ પ્રશ્નજવનની જેમ ઉજળી બાત છે તેમ કાળી બાછપે 

છે. દૃષ્ટાંત તરીકે યુરોપમાં દરતે ઉપષે[॥ગ અતિશય છટથી થાય 
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છે અને નૈતિક ચારિત્યના બધતો બહું ટીવા હેવાધી નબળા મતના 
માણુસેતુ ચારિત્ય શિથીવ થઇ જતા પણુ વા* લાગતી નથી. 
પમ્તુ ગુષુમાડી માણુસે હમેશા દરેક હેકારેધી સાર્ડ્ સાર્ફ દેખાય તે જ 
ગયુ કસ્યુ અને ખરા તત્તે।ધી દૂર રહેનું જઇએ. લાતથતી 
વસ્તુઓ ધણી છે અને અર્હીતી પ્રજાની પ્રકૃતિ જ એની છે કે હર 
કાઇ માર્ગે ઇવનતો આનદ મેળતી લેવો, તેથી ગરીય કે તવગર 
જદ કે જુવાત, રડું પોતપોતાને ફાવે તેમ છવતતો આનદ મેળવી 
લ્યે છે-પછી માણુસતુ મત જેમ ઉત્નત તેમ એ આનદ ઉમ્ચ 
*્રાહિતા અને મત હવકુ તેમ એ આનદ ઘવકા પ્રકારતો હેય છે, 

આ દેરમા લેષતે ધમ્ડુ દેખાનુ ગમતું તથી-ખાસ કરીને 
૪ઝીખોતે તે! નકી જ. કોધતે ધરડુ માણુસ કહીએ તો તે અપમાન 
કર્યું ગણાય, અમારી શાયે મુસાધ્રીમાં ગાડીમાં કેટલીક ₹હ ઉમમ્ની 
ઝએખો શતી, તેએ! જુડાન દેખાવા માટે કવાકે કલાકે અરિસે! કાદી 
માથાના વાળ એળે, એ ઉપર લાથ રગ લમાડે અતે મ્હો ઉપર્ 
પાઉડર ચોપડે. આ ક્રિયા બધી ઓના ચાનુ વ્યવહાર જેવી થઇ 
પડી છે અતે અરિમો, દતીયે, પાઉડર પફ વમેરે સામાતતી એ* 
નાનકડી બેમ તેએ કાયમ સાથે જ રાખે છે અતે માણસોના સમૂ" 
છતી વચ્ચે પણુ, હે?્લમાં ખાણું ચાનું હોય તેવે વખતે અમવા 
ગમે તે વખતે દરૈક ઠેકાણે આ પ્રકારની સુદરતા પ્રદર્શિત કરવાની 
ક્રિયા ચાનતી « હેય છે. પુરૂષો તેમ જ ઓને કપડા પહેરવાને 
પણુ અજબ શોખ છે. બિ4કુવ મેલું કે હલકુ કપડું સારા 
સમાજમાં ચાથૈ જ નર્ડી અતે ગરીબ તવગર સડું કપડ પાહ્ળ 
ભારે ખર્ચ કરે છે અતે એના મુયવાત અને સુંદર્ કપડા 
પડેરે છે કે વઝો ઉપસી તો ગરીમ અતે શ્રીમત માણુસો કળી 
કાઠવા એ અશક્ય જ થઇ પડે. 

આટલા લખાણુથી આ દેશમા જેટલુ નનેવામા અને નણુડામા 

આવ્યુ તેને યહિચિત ખ્યાલ વાચનારાઓતે આપના કે।શિશ કરી 
છે, જે કે ખરે ખ્યાલ તે! દેશ નજરે નજર્ જેયા વગર્ આવવો 
શકય નથી. અસ્તુ 
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મિલ્ાનથી અમે મોટર રસતે ધ્ટાલીતું એક બીજાં રાહેર કોમો 

જેવા ગયા, તયાં રેશમ બનાવવાનાં કેટલાંક કારખાનાંએ જેવા જેવાં 

છે, અહી આવતાં રસ્તામાં બીજ પાંચ ગામો આવ્યાં, રતે આખે 

સુંદર્ તળાવો, નદીએ અતે બરફના પહાડો તથા ટેકરીઓ ઉપર 

ખાંષેલા ઉંયા ઉચા બગલાઓ અને રાત્ર ઝરતી વિજળીની 

ખૂત્તીની રોશની નવા જેતા કોમો આવ્યા. કોમોથી ત્રણુ કલાકની 

જમીન રૂર્તે રેલ્તતી અતે પાણી માર્ગે ચાર કવાકની મોટેર મેની 
મુ્માધરી કરીતે આખે સ્તે કુદરતતી અપ્રતિમ સુદરતાવું અવલોકન 

કરતા કરતા તારીખ ૪થી જાનના રોજ અમે સ્વિભર્લેડના પાટનમર્ 

છતીવામાં આવી પહોંચ્યા, 



પ્રકરણુ ૪ થુ 
સ્વિત્ઝરલે'ડ 

છેજ યુરોપીય મહાવિમહની સુક્ષેઠ થતાં જે સ્થવે તહનામં 
થયું તે જિતીવા. મિલાનથી અમે જિતીવા આવી પહોંન 

ચ્યા, આ શહેર્ કુદ્ત અને કક્ષાની સુંદરતાનો એક અદ્તીય 
નમુનો છે. શહેરતી ચારે બાજી ખરતા પડાડે છે અને રહેર 
એક મોટા તળાવના જીનારા ઉપર બાંધેલું છે, તળાવમાં ખોટ 
માળે સુસાકરી કરી આજીખાજીના અનેક ગાર્મડૉએ.માં જઇ 
શકાય છે. સ્વિઝરલેડની પાર્લામેટ આંહી ભળે છે, અતે પ્રશ્નસથ 
(લીમ એક નેશન્સ) ની એરીસ પણુ આ શહેરમાં છે. તે ઉપરાંત 
ધણી ખરી આંતરરાદ્રીય પરિવરોની ખેકકો આ શહેરમાં મળે છે. 
અમે ત્યાં પહોંચ્યા તે વેળા આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર સધની બેઠક 
ચાલુ હતી જેમાં અમેરિકા અતે સ્શિયા સિવાયના દુતિયાભરના 

* લમામ દૈશેના પ્રતિનિધિએ હનર થયા હતા, આંહી મતે શરદી 
થઇ આવવાથી તબીબી સલાહ સુજબ આઠે દિવસ રોકાઇ જવાની 
જરૂર પદી તેથી દેશ ન્નેવાનો સારી રીતે અવકાશ મળી શકરો. 
એક દિવિસે પ્રેક્ષકો તરીકે અમે મજૂરસધની બેડેક્તુ કામકાજ ન્નેવા 
ગયા, આવી બહારથી મોટી દેખાતી પરિષદનો અદરખાનેથી કેવો 
વહીવટ ચાલે છે,તે નેવાની આ એક સારી તક મળી, અમે 
ગયા ત્યારે હિદ્સ્તાત તરફથી એક ગૃહસ્થ બોલવા ઉભા થયેલા. 

તેમણે દસેક મિનિટ સુધી કશુંક ભાષણુ કયુ” પણુ તે એટલા ધીમા 
અવાજે બોલ્યા કે ખહુ જ એકા માણુસો તે સાંભળી કે સમજી 
જ 
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શકયા હરી, તેમના બેડી રલા પગી સરકા? તર્કથી તેતે! પરહ” 
ત્તર આપત્રાસર એ સી. ચેટરઝ ઉભ્મા યયા. આ મગાવી “નાઇટ” 
ઇંગ્તડમા “હાઇ કમિરાનર'”તો। એહદ્ધો ધરાવે છે અને મિટિશ સરકારતો 
પ્માર્ ખાય છે એટયવે તેઓ પોતાના ભાયણુમાં શુ બોલા હશે 
અને હિદી સરકારના વતણુતો કેવો! ફછડ બચાવ તેમણે કર્યો હશે 
તે વાચનારાઓ સરેલાઇથી સમજી શકરો, બીજ દિદીઓમાં, 
મજૂર પક્ષના પ્રતિનિધિ તરીકે સર્વ ટસ એ ઇડીઆ સોસાય?- 
ઘાળા મિ. જેશી આવેલા, પણુ તેમતી તબિયત નાદુરસ્ત હેગાથી 
તેએ ખેઠેકમાં હાજર્ થયા નહોતા અને તેમતે ખદ્યે તેમના 
મેક્ેટરી આવેલા હતા, આ પરિષદની ખુર્સીઓ દીપાવતારા સર્ડ 
પ્રતિતિધિઓ જેનાવાયક હતા. તેમાના આડ ગૃહમ્યોતે તો અ મેઈ 
સિવાય ખીછ કોઇ ભાષા આવ-તી નહોતી હિદરતાતના કહેવાતા 
પ્રતિનિધિએ ગરીગ હિદુમ્તાનતે પસે આ દેરામાં આવી, મોજ 
માણી, દેશતુ કેટલુ ભકુ કરે છે અતે પેસ'તુ કૈમ પાણી કરે છે 

તે મન્્રબર્ જેવાયુ અને મતમાં ખાતરી યઇ ફે આવા ડેપ્યું 
રેશતોથી કૈ ર્કમિરાતોથી હતભાગી હિ'નું કશુ ભલુ યઇ શકે તેમ 
નધી. હિદ્ના કગાવ મજૂરોને ઉઠ્દાર આવા દલી નાટક! ભજવ* 
વાયી કાઇ રીતે થઇ શકે તેમ નથી. આત્મનોગ આપ્યા વગ?, 
4૨બાની ફર્યા વગર અતે ખતિદાતો આપ્યા વિતા જ લગી 
કાઇ દેશે પોતાની સવત તતા પ્રા કરી જણી નથી અને હિદ્ર્તાત 
માટે પણુ ગ્વતત્રતા મેળવવા સાર એ સિવાકતા આવા થયા 
પોકળ માગી ખરે જ નિર્્યંક છે 

પમ્દેશમાં પોતાના દેશભાઇએ મળે અને તેમની સાથે વાતન 
ચીતતો પ્રસગ બળે એ એક આનદદાયક વસ્તુ થઇ પડે છે અને 
ખાસ કરીને આવા દેશોમાં ન્યાં હિદીએ બહુ એકા નજરે પડે 
હા આ આનદવુ મૂલ્ય વિશે4 યઇ પડે છે. અમતે સહુથી વિશે4 
છશ્છા આપણા ચુજરાતી બધુ તરીકે મેડ કસ્તુનનાઇ લાવતાઇને 
મળવાતી મઇ પણુ કા તો એ શ્રીમત સેઈને અમ સ2ખા માછુ- 

સેતે મળવામાં ન્હાતમ લાગી હોય, અયવા તો યુરેપતા 
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અતિ (િછ અને વિતપી વાતાવરણુતી 64રી અમર 
થનાના કાન્શે - ગમે તેમ પણુ તેમતી મુડાકાતતે! લામ 
અમતે મળી શકો નઈ. મિ. દાથ અને મિ સુક અમારી 
હોટેલમાં ઉતર્યા હતા, “મને તેમની સાધે મુવાકાત યતા અમે તેમતી 
જડે પર્વિદ વિશે તયા બીછ બાગતોમાં વાતચિત કરી તેથી તેમતા 
તગ્થી અમતે ધણુ નણુવા જેગુ પ્રાસ થયુ. હિદી મજરેતા 
પ્રતિતિધિ મિ. જેશીતી પ્રકૃતિ અન્વમ્ય હોવાતા કારે તેમતે પણુ 
અમે મળી શમ્યા તહીં અને માત્ર તેમતી કુશવતા પૃછી સતે।4 
માન્યો. 

જિતીવાથી ઝુરીચ આવ્યા. સ્વિભઝરલેડના બધા જ ગામે! કૃદ- 
મ્તતી વિપુવ સમૃહ્ધિયી વિભૂડિત છે, અતે તેતે નિગ્ખડા માટરે 
દુનિયાભરના મુસાફરો આવે છે અતે ર્ગરાગ ઉડાવે છે, આધી 
કરીતે આ દરમાં કેટવાક જુમારખાતાંએ પણુ સારી રીતે નબે છે. 
આ જુગારખાનાએ ચોરી છુપીથી નકી પણુ ખુત્લી રીતે ચાવે છે 
અતે તેમા અમીરા-થ્રીમતો ધણા આવે છે, ઝીએ પણુ મોરી 
સખ્યામા હોય જ. લુઝારીનમાં આવુ એક જાગારખાનું અમે નનેવા 
ગયા હતા, સગીત સાધે તાચ ચાવતો હોય ચ્હા, કેરી, આઇસન 
ક્રીમ અતે ખીજ ખાવાપીવાતા પદાર્થો મને તેતો ઉપભોગ થતો 
હોય “મતે વિજળીક બત્તીએતા ઝગમગાટ જફેવાઇ «વો હોય 
યુવાન વયતી દેખાવડી મકુમારિકાએ વગ્રા અતે આભૂષબોથી વિરીષ 
સુદ? બતીતે ખાવાપીવાની વસ્તૃએ પિર્સતી છે।1ય અતે દરેક ધરા- 
ક્તે આમહ *રીતે પણુ કે ને કે જરૂર આપી જાય ધરાધ્ની મ્ક્ુ 
તેનાની ઇચ્છા ન હોય તો પણુ તેમના નમાત્ર પાસે નમતું આપન 
વું ૪ પડે, ખ્મ્કે ખાસ આમ્રહ કરીતે કણ ચીજ આપનામાં આવે 

ભારે તેનો પ્રતિકાર કરવો એ યુરાપીઅન સર્સ્ફાતિમા શભ્યતાતો 
ખામી ગણાય છે અતે માણુસતે ટીકાપાત્ર બનાવે છે અમતે અ 

પ્રમાણે એકવાર આગ્રહ કરીતે કેરી આપવામાં આડી તે કવીનીન 
જેવી કડવી કરીતે પણુ ન છુટકે પીવી પડી જુગારના એક દાવમાં 
અમે એક અખ્તર તરીકે પાચ ક્ાશ્તી રકમ મકી અતે ચુમાવી 



ઝક 55.55 ડસ 
૪૪ આવીશાન હોટેતવે [ યુરોપતો સારા ઝક 

“મહોની પ્રન એકત્મ બહ જેવી રદ્દ અતે બહેતા પાડા 
વચ્ચે ₹નારી તેથી મહે ઉપ? ગુનામી સુ ખીથી ભરેવી એમતે 
આપણા જેવા હિદીએ! નજરે પડે તેમ) બેઇ ધડીમર તિખી 
૨? ભાપણે ઘવ્વર્જા હિદીએા જેમ ચોખાના &ગનામાં ઘડતો 
દાણો તરી આવે તેમ તરત જૃ । પડી જઇએ ટેનમાં નમાપશે જે 
બામાં બેધ હોઇએ તેમાં આ ગોરા મુસાદરા બનતા સુધી આવે 
નહીં તેમજ દે#*તમાં પણુ આપણી માથે એમ ટેમત ઉપર બેમે 
નીં શિટાથા? મુજમ તેમની સાથે આપણુતે ઠળતાભળના 
અટકાડી તો ન શકે પણુ તેથી જશે તેમતું મત દુ ખાતુ હોય એમ 
તો ગાપણુને *ળાઇ આવે આ પ્રકાતતી અતડાઇ આપણે તે 
લોમેથી શરમાઇએ છીએ એ મારે રતી દોય કે તે લેપ 
આપણાથી શરમાય છે તે કારણે રહેતી હોય તેતો તિર્ણય *રવાુ 
કામ હું વાચતારાએને સોધુ છું આ રગમભેન મવુષ્યતા દયમાં 

કુદતે જ મક હમે કે મ્તુખોએ પોતે કેળ: હરી તે શવાતતો 
નિર્ણય કરવો 'હ્તિ છે. 

મુસાફરો પુષ્ક્ન આવતા હેનાથી દેશમાં હે?તોની પણુ જબરી 
સખ્યા છે અતે તેની શે।ભા સગવડ અને સુખતા સાધતા પાઠળ 
ખય પણુ લાખોતે હીસામે કરવામાં આવે છે કેટલીક સારી સારી 
હેટેતો ઉપર તે! વીસ વીગ લાખ રૂપીઆ જેટલી રકમો! ખર્ચાતેન 

છે એમા એક જ સરખી એલી બધી કૈગિતો હોય કે જે સુગાફરને 
પોતાની કેબિનતો નબર યાદ ન હોય તો! ખીજ કોઇ પણુ નિશા 
નીથી તે પોતાતી એરી ઓળખી ન શ* છેગ્તોમાં દેનારાઓની 
ખાતભદ્ધાસ્ત મ? હમેશા કુમારિશએનતે જ રાખવામાં આવે 
છે «તા ધગમ્રનું તેમના તરતુ વતન એટલું સભ્ય અને માનભયુ* 
હેય છે કે હનકા વિચાર તરધ્તે આવી જ શકે નહીં એટલે સુધી 
સભ્યતા જળવાય કે ઉચે સાદે તેમની સાધે બોની પણુ શકાય નહીં 

આવ કામ ૯૫૨ કુમા કએ રે રાખવાનું ખારા કારણું એ છે કે તેએ 
પોતાની મીડી બાધા અને કુતતી હાવભાવથી ધરાકાના ચિત્ત ધમન રાખી 
શક અતે એવી નમ્રતાથી અતે વિતયધી આમત્રહ કરે * ખાતારતે જૂખ 
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ન હોય તો પણુ પગણે ખાડ પડે અર્હોવી “ાગે-હવામાં ગહેન 
નારી પ્રનત અતિ તદુ-સ્ત અતે ત્ર્તિવત હી એમ્લે આપણા 
કમતા બમણો ખોગક તો ખુશીધી ખાઇ જય ચાપરે તેમના 
જેટલુ ખાઇ શજીએ નર્વી તેથી પિરસતાન્ના મનમાં કદાચ એમ 
પણુ થઇ આવતુ દશે કે વખતે આ મુસાષ્રો ગિમાર હને ! 

બન્નનમાં પણુ જીઓ પુસ્॥ોતા £શ્તા વધારે સખ્યામા કતી 
છાય અતે ગમે તેમ્વી ગીરદીમાં ને ધમાલમાં એ?લી ચાતાળીધી 
આવજવ કરે દે આપણુને તાજુબી લામી જય મે!2૨ર ડાઇવરો 
પ્ણુ તેટઢવી ૪ સભાળધી પોતાતું કામ કરતા હેય પ્રટાલીતા 
ભ ચ બજરેડાળા શડેરામાં તેમ જ અહીંયા કો હેમાણે આએ, 
પુર અતે બાળકોની આટલી ભન્ચક ગિદ્ઠીમાં અમ્ત્માત યતો 
અમે જેવા કે સાભળ નહી 

મ્વિઝશ્તેડતી કુદત્તી સ્મ! 1યતા આપણુ દેશમાં કામ્મિર 
સાથે સરખાવવામાં આવે છે એ? દફ્ાર્મી કવિ કાશ્મિગ્તે મા? 
*ડીગછે- 

! અગર દ્રિરદિસ બર રહે ઝમિનસ્ત 
 હમીતસ્તો હુમિતસ્તો ઢમિનમ્ત ” 

એલેકે પૃથ્વી ઉપર જતે મ્યાવે ગ્વર્ગ આવેલુ હેય તો તે 
અણી, અહી બચ અહીજ છે પ્રસ્મિર્ માટેની કવિની આ 
પ્રશસા ખો” નધી મે કાશ્મિર જયુ છે અને તે અતિ રમણીય 
છે એ ખરૂ પણુ અહી પ્રપૃતિતી સાથે કના અતે પાર્ચિંવ સુદ 
રતાતી જે મિતાવટ શ્રગામાં આવી છે તે કાસ્મિર કરતા 
કઅે ગડી જાય ખરદ્તા ઉંચા ઉંચા પહાડો ઉપરી રેલવેએ 
કાઢવામાં આવેલી છે અને તે ૧૪ હજર 'ી? જેટલી ઉચાઇએ 
લઇ જવામા આવેતી છે આતી રેલેએની બાજુમાં બોયરાઓમાં 
પાણીના મોટા ધોધ પડતા હોય છે જે ચાતતી ગાડીએ મુસાક્રે 
નેપ શક તે માટે ત્યા વિવિધ ગની વિજળીની લાખો પડલ 
પાવ તી બત્તીએ રાખવામાં -ગાવેવી હોય છે આ રેલ્વે એજ 



સ્ઝ્્ડ્ઈ્ડ્ડ્ડ-ડડક્ક્ડક 
જ્ સ્વિત્ઝરકે'ડના ઉધોગો [ યુરોપનો 

નીયરીંગ કલાનો એક જેવા લાયક નમુનો છે. યુરોપની પ્રજા 
એછનીઅરીંગ કલામાં કેઇલી ૯૬ સુધી પ્રગતિ કરી શજી છે અને 
કેટલા જૂતા વખતથી કરતી આવે છે તેનો ખરે! ખ્યાલ ઇટાથીમાં 
આજથી ૪૦ વરસ ઉપર રૈદવેતે માટે એક સાડા બાર માઇલતી 
ટનલ કડ્વામાં આવેકી છે તે ઉપરથી આવી રકે છે. આટલી 
મોરી ટનલમાંથી ટ્રેનને પસાર થતાં બરાબર ૩૦ મિનિટ લાગે છે. 
સ્વિજસ્લેંડમાં પણુ બરના પહાડોની વચ્ચેથી પસાર થતી રૈઘવે 
મુસાદ્રોતે આક્લાદ પમાડે છે, અમારી સાધે કેટલાક અમેરિકન 
મુસાફર હતા તેમના મ્હૉમાંથી વારવાર સ્વિઝરલેડતી કુદરતી 
પ્રશસાના શબ્દો તીકલ્યા કરતા હતા, તેએ કહેતા હતા કે 

“અમેરિકામાં ૫૦-૪૫ મજલાનાં મકાતો છે પણુ આવી કુદરતી 
સુંદરતા અતે આવાં નયતરજક પ્રદેરો કોઇ હેકાશે નથી. અહે | 
આ દેશ કેટલો નસીબદાર છે!” દૂચ, ઇંગ્લીશ અને અત્ય યુરે!* 
પીય પનતનાં અનેક આ-પુરરવો ત દુરસ્તી સુધારવા અતે શીદ મ્હોં 
ઉપર લાલ સરખી લાવવા માટે કાયમ મોટી સંખ્યામાં અહીં 
આના કરે છે અતે તેમતા તરદ્યી દેશને તમા રાજ્યને સારી 
આવક થતી હોવાથી તેમને માટે હોટલે વગેરેની અનેં થિત્તતે 
આ તેવા કુદરતી દેખાવે! જવાની વિષુલ સગવડ! રાખવામાં 
આવી છે, હોટેલો હમેરાં મુસાફરાથી ભરપૂર જ રહે છે. 

સ્તિજરલેંડતો મુખ્ય ઉઘોગ કત્ડેત્સ્ડ મિલ્ક (જમાવેકું દૂધ) 
ખનાવવાનો છે અતે દેશમાં તેનાં સંખ્યાબંધ કારખાનાં છે. 
ખનિજ પદાર્યોની પેદાશ નથી. દેશને જરૂરી વસ્તુકા 
ત્રાર્ેના ખીશ્ત ઉઘોગે! પણુ લોા્ાએ ઉભા કર્યાં છે. રેશમતાં 
કાર્ખાનાંએ પણુ દેશમાં છે અનેબીત્ને ખાસ મોટા ઉઘોગ 
ઘડીઆળોા બનાવવાનો છે, અને તેનાં કારખાનાઓ પણુ ઘણાં 
છે, અહીની બનાવટના ઘડીઆળો ૬નિયાભરમાં વખણાય છે. અમે 
નમુના દાખલ કેટલાક જ્તીવામાં ખરીદ કર્યાં હતાં. 

આ રેશમાં ગાયોતી સારવાર અને માવજત જે રીતે યાય છે 
તે-નતેતાં “આશ્ચર્ય લાગ્યા વગર રહેવું નથી. આપણુ દેશમાં સાધ. 
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શણુ માણુસોને મળી શકે નહીં તેવાં સુખ-સગવડ અંહી ગાયોતે 
મળે છે અતે તેની કાળજ વિશેષ રખાય છે. તેની એકાદ સુધારવા 
માટે વધુને વધુ શાસ્ત્રીય પગર્લાએ। લેવાતાં જાય છે. પર્ણિમે આ 
દેશની અક્ઠે8 ગાય સવાર સાંઝ મળી ૮૦ રતલ દૂધ આપે છે અતે 
એક ગાયની કીંમત ૫૦ પાઉંડ જેટલી અકાય છે, અયો આ 
સ્થિતિ છે ત્યારે ગાયને પૂન્ય માનનારા હિંદુબા અને ગૌ-ભાદ્ણુ 
પ્રતિપાલ કહેવાતા રાજ-મહારાશએ ના દેરામાં હજરો ગાયોની 
કતલ યતી રહે છે અતે જે ગાયે છવે છે તે પણુ ણે જમતા 
તેડાની રાહ જોઇ રહી હોય તેવી નખળો-કગાલ દશામાં | સીધું 
સ્વર્ગ મેળવવાની લાલસાધી હિ'દુએ! પાંજરાપેળે ૯ભી કરીતે દેશના 
સાયાં ધન સમી ગાયોની ઉતરી જતી એલાદને વધુ વધુ ઉતારતા 
જય છે. જે દેશમાં કરોડો માણુમોતે પેટનો ખાડે પૂર્વાના વાંધા 
પડે છે તાં હજી જરે પ્રેજ્તતે માથે ગરીબીનો બોજે એછે હોય 
તેમ સેકડો ખોડાં રોરાની પાંજરાપેળેના ખચને બોજ તેમતે માયે 
લદ્યાય છે અતે તેને માટે મતાવી, ફ્રેસલાવી, લલયાવી, શરમાવીને 
પૃણુ નાણાં ઉધરાવાય છે. ગાયને મા રામાન ગણુવાતો દભ કરતી 
હિંદ કોમ દૂધ આપે તેટલો વખત ગાયને ર'ધરી પછી ર્પડતી 
મૂજી દે છે, અને મુસલમાન કોમતે પણુ દેશને અનાન# અને 
બાલકેતે દૂધ આપનારી ગાયની કતલ કેમ સુઝતી હશે એ પૂણુ 
સમજતું નથી. દેરાને ખોટા ધર્મનો જાણે સનિપાત લાચુ પડયે! 
હેમ તેનું જણાય છે, કેમકે ધર્મનું ધતિગ આગળ ધરીને કાયમ 
રશના લાભની અને ઉન્નતિતી પ્રટત્તિયો રોજી રાખવામાં આવે છે, 
જ્યારે દેરાતે પારાવાર તુક્સાન કરી રહેલી અધમ ર્ઢિઓને ધમંતું 
નામ આપી ટકાવી રાખવા માટે લોહી રેડાય છે | આ પરિસ્થિતિ 
જેતાં ધણીકવાર તે! એમ લાગી *નય છે કે હિંદુ કોમ અને હિડુ 
પર્મ હતે ધરડા થઇ ગયાં છે, અને ગમશક્તિ અને અન્ઞાનમાં 
સખૂડતાં હવે માત્ર કાળની રાહ નેતાં છેલ્લા સન્નિપાતમાં 
સખડે છે; એ બન્ને હવે પોતાનું હાલતું સ્વરૂપ સર્કથા બદલી 
નાખે તે! જ ટકી રહેશે, નહિ તો તેમનું મૃત્યુ ચોકસ સમજ 
લેવાનું છે. 



જ૮ શિક્ષણુપ્રિયતા [ યુરાપનો 

ઠંડી હવામાં -હેતાર્ પ્રશ્નના રરીરમાં કુન્તી રીતે જ ગતિં 
અતેતદુ મ્તી વધારે રહે એ આરોગ્યશાજુતો નિયમ છે એમ્વે 
અહીંની પ્રનત જેમ આનદ માણી જસે છે તેમ મરૈતન પણુ બગધઃ 
કરી જશે છે હિદુનતાનતી પ્રશ્નની જેવી આળમ ગ દેશમાં કોઇ 
કેમ્ણે દેખાતી નથી અને ગરીક કે તવગર સ. માણુમો આખે 
ત્તિમ મહેનત કરતા નરે પડે છે વળી સા। દવાપાણીને 

લીડે લોકોના મત પણુ પડુત્તિત 2 અને સ્વતત્ર શને 
મ્વાતક્યનો જાગ્સો પણુ મમ”માં ભનપૂગ રોય વીયંવાત અતે 
સમાતી પ્રળ મેઇન અપમાત કે તાતેતરી સાખી ચે નહીં એડ 
પોતાની આઝાળ ગને ઇ./ત ખાત? લડાઇએ લડવા અતે 
પ્રાણુ કુ ભાન કરી દેવા માયમ તપર જ હોય છે મખત યડી 

હના, અતે તેમાં વ માઢ પણુ ર૪ ધોડા વણો પડે છતા 
અહીંના નોક €વાડે માથે ખુત્થી હવામાં હરેદરે ટે કેમ તેમતા 
૨ના બાધા જ આ દવાતે અતુરૂન બધાવેના હોય નમાપને 
તો તેમતી માદક ફૂ વા જઇએ તો! જર? ગિમા? પડી જઇએ 

યુરોપના તમામ દમમાં કતવ ી પાઠ્ળ કેલુ નાણુ ખ ચ 
વામા આવે છે અતે કેવી જહેમત ઉડાવવામાં આવે ટે તે વાચ 
નારએાથી અ*્નશ્યુ નહિ તેય મ્યુનિયમાં અમે એક ઉગોગશાળા 
નવા ગયા હતા તેમા ૩૫૦૦ વિવાર્યીઓ અભ્યાસ કરે ટે અતે 
તે શાળાતા કૃથ્ત મમત ઉપર ૨૦ વાખ રૂપ રાતો ખચ “ગામા 
આ તો છે આવી તે! ખીઝ ઘણીએ શાળાઓ આ દેશમાં છે 
ગરીન હિદ્સ્તાનમા મ્વળ લર ના નિભાવ પાધ્ળ શિન્શિ સ કાર 
વમ દહાડે ૬૦ કરોડ રૂપી! ખમ્ચે છે અતે *ેળવણીતુ ખર્જ 
દારૂની «તમાથી કાટે છે જી દેશી 1 /ડોમાં તો કોઇ કોઇ 
રકે ઝુલ આવકના નેથી ત્રણ ટશ જેટલુ ખર્ચ પણુ પ્રશ્નની 
ક્ળાવણી પા૭્ળ ભાગ્તે જ થનુ દેખાય ટે 

ઝાછીતી કજગોપ્ાઃ કિત રેડ ને ક્ત રિરે ગણા 
વખાયડુ છે તેમાં ખાસ કરીને આદહીતી પોલીમની મમ્યતાતી તો. 
પ્રશમા કર્યા વમર ચાતે તેમ નથી કુરોપનતા ટ્શાની પોવોમ 



પ્રકરણુ પસ 

જરમનતી અને ખાવેરીઆ 

પ જરલે'ડતી રાન્્યધાનીતું રફેર જુરીચ છોડયા પછી 
ર અમો જરમતી જવા માટે ઉપડયા. જર્મતીની 

હદ લીંડનબગથી શરૂ થાય છે અને ત્યા એસ્ટ્રીઆતી સરહદ પણુ 
આવેલી છે. અમે! અમારા પ્રવાસ દ?મિયાન ઓસ્ટ્ીઆની સરહદ 
પરથી પસાર થયા ખરા પણુ ઓસ્ટ્રીઓ જેવા ગયા નહીં, 
લીંડતખર્ગ પાસે એક વિશાળ તળાવ આવેલુ છે જેમા મોટી મોટી 
સ્ટીમર ચાલે છે, લીંડતબર્ગથી આગળ વધી રસ્તે અતેક નદીએ, 
જનાલે।, શહેરા અને ગામડાએ પસાર કરતા કરતા અમે ખાવેરી- 
આતી શાન્યધાની મ્યુનિચયમાં આવી પહોચ્યા અને તાાંતી ઇદ્રભુવન 
સમ્ એક સુંદર હોટેલમાં ઉતર્યા. 

યુરેપતી હેટેલોની શોભા, સદરતા અતે સગવડ વિશે અગાઉ 
લખાઇ ગયુ છે એટ્લે અત્રે તેતી સુનરકિતિ કરવી નકામી છે, 
પરતુ એક વાત વાચનારાએ!તી જતણુ માટે લખવી બજ્ોઇએ કે 

*મા દશમાં “ટીપ” એટલે કે હોટેલોના નોકરો વગેરેતે આપવાની 
બાહુ બચ અપરા થાય છે થાટે યુરોપના ડેવાસે આવનાર 
મુરાષ્રાએ હમેશા ખીસ્ લાખુ રાખીને આવવુ જેઇએ, અને 

છૂટે હાથે નાણુ ખર્ચવાની સગવડ ન હોય ત્યા સુધી યુરોપના 
મવાસતો વિચાર કરવો નહી અવખત્ત, અમુક કામ યુરહ જેમને 
એક જ દેરામાં આવી, એક જ ઠેકાણુ બેસી રહેવાતું હોય તેમની 

વાત જૂડી છે, પરતુ જેને જૂદા જૂદ્દા દેશો જેવા હોય, તે દેશાની 



પૂર ચ્યુનિંચતુ મ્યુઝઠીઅમ [ યુરોપતો 

સમૃહ્દિ, ગભ , હભ્રરકવાગો, ખેતીડાડી, પ્રશ્નની રહેણીકરણી, વેપાર 
વગેરેતું' તિરીલણુ કરગું હોય તેમણે તે! છએક માગના પ્રવામ માટે 
આશરે એક દળર પાઉંડની રકમની મગવડ જરૂર રાખવી જેઇએ- 

એટલી રકમમાં લગબગ આખું યુરે,૫ સેલાદથી અતે સગવયથી 
ફરીને જેષ્ર શકાય છે. 

શ્યુતિચમાં પણુ યુરોપના બીન દેશોની માફક રાહેરમાં મેટા 

ખગીચાએ અને તેતી અદરતા ₹ટ્વો અને ફલઝાડતી વહે આનદ 
કરતાં છીએ, પુર્યો અતે બાલકો દીદા, આ શહેમ્ની વમતિ આડ 
લાખ માણુમોની છે, અતે રરર ઘણુ સુદર છે. તાંતુ મ્યુઝ્રીઅમ 
ખામ જેવો લાયક છે, તેમા ઇમ્વીસતતી ૧૩મી ગદીયી માંડીને 
આજ દીન સુધીતી અગણિત વમ્તુએતે। સગ્રહ કરેતો! છે અને તેની 
પાછળ અઢળક દ્રવ્ય ખ-ચેલુ છે. અહીં આગળ એક જગ્યાએ 
રોરપીડો અને ગબમમ્તિની રચના તથા કાય કેવી રીતે થાય છેતે 
શતાવગામાં આવે છે. સબમરિતો પાણીની નીચે કેવી રીતે તાતી 
ગ્હે તથા કેમ ડુબે, સપાટી ઉપર ફરતી સ્ટીમરોની ખગર કેવી રીતે 
રાખે, અદર સ્વસ્ઠ ટવા કેવી રીતે ભરે, રોરપીડે કેની રીતે ટતા 
-કરે, ડપતેમાદણ કેવી રીતે ગોઈવાય તથા ગ્ટીમગ્ને અડતા ડાઇનેન 
માઇટ કેવી રીતે કારે તે ગ્ટીમરતો નારા કેવી રીતે કરે છે કે બધી 
વિમતો પ્રયક્ન દેખાડી રમન્વવવામાં આવે છે. વગી એરોપ્લેન 
અતે ઝેપેનીનની રચના તયા કાર્ય કેવી રીતે થાય છે તે પણુ એક 
જગ્યાએ ખતાવવામાં આવે છે. આખા મ્યુઝીઅમમાં કુવ ૪ મજ 

લાના મળી ૮૦૦ ઓએ ગ્ડાઓ છે અને તેમાં જરમતીમાં બનતા 
દરેક પ્રકાગ્તા ગચાકામ તથા ત્ય વશ્તુએના નમુતાએ ગોપવેવા 

છે. નવા “બાવનાનઓનતે મ્યુઝીઅમના અધિકારીએ બન દથી ખધી 
વગ્તુએ બતાવે છે તથા સમજાવે છે. 

એક ડેકાગ્રે વજી બી એક અજબ વસ્તુ જેવાની છે તે અહીતી 
? એક્જન્દપદ”” આધા આપ્ણા ગા વેરે સપષ ખા પનર 
'શ્રમાનઃ આ મનનતની ઉપર એક મોમ ધુતક છે અને જેવા 
આવનાનએા મહ અદર દખતર ઘઇ નવ એ*લે અદર? બધે 
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અધાર્ યઇ «ય, પછી, વિશાલ ગેમનતમાં જેટલાં સિતામએ! છે 

તેટવા ખૂધા એ ધુમટ રૂપી આકાશમાં નેવામાં આવે અને મ્રહોતી 
ગતિ 31 રીતે ચાથે છે તે પ્રય બતાનવામાં આવે ટે, જૂતા 
કાવમાં સાયન્સની માન્યતા ગડી છતી કૈ પૃ*્ની રિયગ છે અને 
સૂર્ય તેની આસપાસ કરે છે. હવે તરી અતે ખરી ગોધ એમ મપેવી 
છે 2 સર્ય ર્પિર્ છે અને પૃથ્વી તેવી આસપાસ પ્રે છે. આ બત્ને 
સિહ્ધાતે પ્રમાણે પૃથ્વી, સર્ય, ચદ્ર અને ગ્રહોના પરિભમણુ કેવી 
શીતે થાય છે તે બમબર્ બનાવવામાં આવે છે અને તે વખતે 
આપણે ખરેખરા પ્રકાશમાન સૂર્ય, ચદ, પૃથ્વી વગેરે આપણી નછ- 
કમા જ કરી ર્વા હોય તેવુ જેઈ શકીએ છીએ. સાપે સાધે બધા 
ગ્રહો વગેરેની ગતિની જર્મન ભાષામાં સમજણુ અપાતી નનય છે. 
આ ઉપરાત મ્યુઝીઅમમાં ચિતે, ડ્રેટામ્ાટ્દો અતે બીછ વરતુએ તો 
ગજજર સગ્રહ ફરી રાખેતો છે. 

શ્યુઝીઅમ્ ન્નેયા પછી બાવેરીઓઆના શાળતો મહેલ જેવા 
"ગયા, આ મહેલમાં ૪૨૦ ઓરડા છે અતે તેમાં ભારે મૃક્યડાન 
અને ઉચી કારીગીરીું પુષ્કલ ફ્રતીચર છે, એક એરડામાં અમે 
એક પુમતનત મેજ નનેયુ તેની કીંમત ૭૦ લાખ માક જેટલી 
“અકાય છે, આળી અસલી ચીજે અત્યારના વખતમાં મળવી કે 

ખૂનાવડી મુસ્્કેવ પડે છે, અતે તેથી નૂના કાળની આવી વસ્તુએ। 
દેશમાં અનેક લડાઇએ તી “કતો વચ્ચેથી પણુ પુષ્કળ કાળથી 
રલભાગી રાખવામાં આવેવી છે. યુરોપના દેશોમાં રાળઓએના મહેલ 
હિદ્મ્તાનની 'માફ્ક ગામથી દૂર દૂર નથી હોતા પણુ શહેરની વશ્ષે।- 
નચ આવેવા હોય છે જેના રહેરતી ગોભામાં પુ કળ વધારો *રે 

ક અહોંતા રાન્યમહેલમાં અગાઉના વખતમાં થઇ ગતેલા ૧૨ 
રેતા સત સ જીપ ઉભ્સઠન્ા એપા દેઈ ગ્ાપાડેણમ 
બાવવાઓતે લશ્કરી પોડાક પહેરાવી ખડા કરી રામેતા છે, જ 

જનતા માનવિષા જેવા લાગે છે 

વળી, શહેરમાં પણુ સર્વત્ર લડાઇએ માં મેળવેના વિજયોના 
વિજયસ્તભે। અને શડવીરાના બાવલાએ ઉભા કરેલા નજરે પડે 
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છે એ સિવાય, એશસે। ફુટ પરેળા અતે ખમે! ફુટ લાબા અને 
ધુમમવાળા મકાનની અદર અમ4 લડાઇએ। કેમ થતી અને પોતા 
ડની માધે લડીને બાવેરીઓઆએ પ્વી રીતે વિજય મેળગો તેના દશ્યો 
બતાવેવા છે, અતે મગ્રહમ્યાતમા મતુખનોતા તથા જાતવરોતા “ભટ” 
કરી ગખેના મુગલ ગોઠવેન! છે વિજળીની રોરાનીના એછા વધતા 
થઇ શકતા પ્રમશમાં ઝાખ આપીતે આ બ્ધા દશ્યો બતાવવામા 
આવે છે અતે તે બહુ જ આકર્ષક લાં છે શહેત્થી ૬૦ માઇન 
દૂર બાવેરીઆના ગજાતો જુના જમાનાતો કશો છે તે પણુ ખાસ 

જેવા લાય* કે. તેમા ઉપર ચ-વ। મા? તારના દોરડા સાથે લટકતી 

ટાપવીએ।માં બેસીને જવાની ત્યના કરેલી છે આવી અતેદ અજ 
યુબીએ અને ખૂમીઓતુ પુર્ડ્ નિરીક્ષણુ કરતા ધણા દહાડાતે। વખત 
લાગે અતે માશુસ નેતા તતા ચાકી જર તેનુ છે 

મ્યુનિય છેઈડી જરમનીના પાટનૃગમ બન્લીનતમાં આશા બ તીત 
૪૦ વાખ માણસોની વમતિવાયુ મોડુ ધીશ્તુ રહેર છે જરમતી 
એ ફુન્નર અને ઉઘ્યોગપ્રધાન દેશ છે અને તેના ગામેમામમાં કઇ 
ને કોઇ વસ્તુ બતાવવાના પુષ્કળ કાર્ખાનાએ આવેના છે-તેમાં 
કંપતુ કારખાનુ જગત્વિખ્યાત છે આ કાગ્ખાતામા સાયન્સ અને 
શેડતતીયરીંગ વિવાતી છેલ્વામા છેત્લી શોધતો લાભ લઇ ધુળમાથી 
પણુ સોતું બનાવવા સુધીનુ મામ થાય છે એમ કહીએ તો ચાવે છું 
બરનીનની મશીનરીતે! મોટો ગ્રાહક સ્લો એટલે કપતા કારખાનાના 
અધિકરીએ,ગે અમારે મા?ે ઝેર વગેરેતી સારી સ૩૧5 
ઠરી રાખી દતી અને તેતરના આસિરુટ ગેનેનર અમતે 
સાપે કરીતે રાભ્ર કારખાનાએ અતે બીઝ જે કઇ જેવા લાયક 
થનુ તે મતાવવા આન્્યા દના ક્પન! કારખાનાની સ્થાપના ૧૮૧૧માં 

શતેવી છે તેમા ૮૫ હશ? માણુસેદ મમ કરે છે અતે દર મહિને 
તેમતે ૨ કરોડ શીનીંગ પમારના ચુક્વાય છે તે ઉપ થી તે મક્ષમી 
કારખાનું કલુ ગજાવગ દરો તેતો વાચનારાઓને ખ્યાવ આવી 
શકદો એક તફથી કાચુ લોડું અતે કોમો કા ખાતામાં દાખત 
યાય અતે બીજ બાજુધી તૈયા* સાચાકામ 2ીમરો અતે રેતે 
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ઓમાં ચડતું જય ત્યાં સુધીતી બધી સરમ વ્યવસ્થાથી ડામ ચાલે 
છે, વળી, કોઇપણુ વસ્તુ નકામી ન જવા દેવી એ આ કારખાનાની 
ખાસ ખૂખી છે, તે એટલે સધી કે ચીમનીમાંથી નીકળતા ધુમાડા* 
માંષી ગેશ બનાવી તે ગેસ કામમાં લેવાય છે, “તે કોલસાની 
રાખમાંથી પણુ ટાર કાઢીને તેમાંથી અતેક નાતના રગે બના- 
વવામાં આવે છે. અમે કારખાનું જેવા ગયા તે વખતે કાન્્સતે 

₹ર્મનીએે જે મોટા દંડની કમ આપવાતી છે તે પેટે મેટ! 
જથ્થામાં રેલ્વે અને ખીજીં સંચાકામ બતી રથું હતું--જેમાંથી 
અરધું દડના કર્જ પેટે આપવાનું” અને અર્ધું ખીજે વેચી દેવા 
માટેનું હતું, કાર્ખાનાતે લમતી સાયન્રા અને એંઇનીયરીંગની 
નિશાળે! છે અને તેવી અક્રેક નિશાળમાં મજૂરોના બાળકોને 
વીસ વીસ દરતી સંખ્યામાં શિક્ષણુ અપાઇ રહયું છે. ખસ્લીનતા 
વિજળીના કારખાનામાં પણુ ૮૦ ઘર માણુમો કામ કરે છે, 
(પના કાર્ખાતાતે લમતી ખીછ વિશેષ હકીકત હવે પછીના 
પાતાંએમાં આપીશ.) 

ખર્લીનતું વર્ણુન કરતાં એક આખું પુસ્તક ભરાય તે! પણુ 
પાર આવે તેડું તથી. કલા, સધ અતે કારીગિરીમાં જેમ રોમ 
યુરોપમાં પ્રયમ સ્થાન ધરાવે છે તેમ એજીનીયરીંગ અને સાયન્સમાં 
ખર્લીન આખા યુરોપમાં અગ્રસ્થાને છે. જર્મનીમાં હુનર ઉધોગો 

એટલા વિપુલ છે કે તેતે લધ્તે આખી પ્રન્નના કામ કરી શકે તેવા 
તમામ સી પુરૂષોને રોઈ મળી રહે છે અને પરિણામે આ દેશમાં બેકાર 
માણુમ ભાગ્યે જ દોકામાં આવે છે, ન્યારે ઇગ્લેડની રારકારને આજે 
૧૨થી ૧૫ લાખ ખેકારોના નિભાવ માટે ચિતા કરવી પડે છે, અતે 
હિંદ્સ્તાનની તો જરમની સાધે સરખામણી જ કઇ રીતે કરી 
શકાય ? યુરોપ આવનાર દરેક મુસાફરે બરલીન અવૃશ્ય જેનું ગવી 
મારી ખાસ ભલામષણુ છે. 

જર્મનીમાં સર્યાર્ત રાત્રે નવ વાગે અને સર્ઝોદ્ય સવારે પાંચ 
વાગે યાય છે તેથી નવા આવનારાએને ઉધવામાં જરા મુરક્લી 
પડે તેવું છે, 
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જર્મનીના પ્રવાસ દરમ્યાન અમોને કેટલાક અમેરિકન મુસાફરો 
મા હતા. તેમને અમે પૂછ્યું કે અમારે અમેરિકા જેવા આવડું 
છે, ભારે તેમણે કસું કે તમે છુશીમી આવે પણુ તયાંતા લોકોને 
તમારી ગાષે વાત કરવાની નવરારા મળસે નહિ કેમકે તયાં લોક 
આખે દ્વિમ પોતાના કામમાં જ ઝુથામેલા રહે છે, અને કામ 

ઉપર જતી વખતે પણુ રસ્તે ચાલતા નથી બે દોડે છે, એટલે 
તમારે તેમતે રસ્તે! પૂછવો! હોય તો પણુ તેમની સાધે ઘોડે લગી 
રાડયું જેધ્ઠએ-અતે તેટલામાં તો એ રસ્તો વટી જવાય, વળી 

ભાં કુદરતતા દેખાવો, ભરકના પહાડી કે એવું કરું જેવા જેનું છે 
પૃણુ નહિ-હઢા, ૬૫ મજલાના મકાતો નવા જેવા છે ખરા, અતે 
દેશમાં ખેતી કેવી રીતે થાય છે તે જેવાતું છે. એ ગુમાની 
સાથે લીમ એ નેશન્સ વિષે વાત નીકળતાં તેએએ જણાવ્યું કે 
યુરોપની ખટપટમાં પડવાનું અમારે કશું કારણુ નથી, કેમકે અમારે 
હવે નવા મુદ્કો સર્ કરવા નથી. નત્રા મુજાતી ઉપર પૈસા માટે 
પડાપઠી થાય, પણુ અમારી પામે તો! અતારે નાણું એટલું 
બધું વધી ગયું છે કે તેતો વ્યય અતે ઉપયોગ શી રીતે કરજે એ 
અમતે રામજણુ પડતી નથી. ત્યારબાદ તે સુરાફરો સાથે હિડુસ્તાવ 
વિશે કેટલુંક વિવેચન થયું તેમાં મિસ મેષોના પ્રખ્યાત પુસ્તક 
“મધર ઇડીઆ”તા દાખલાઓ સામે આવવા લાગ્યા--હવે વળી 
તે સત્નારીએ “દેવોના ગુલામ” નામનુ હિંદુસ્તાન વિશેનું ખીજીં 
પુસ્તક લખ્યું છે એટલે હિન્દ્રતાનતે ઉતારી પાડવા માટે તેમાંનાં 
દૃછાંતો પણુ યુરોપ અમેરિકાની પનત આપણી સમક્ષ ધરે છે. 

ક પ્રમંગ ઉપરથી અમેરિકાતું ઘોડુક વિવેચન અહીં અર્થાતે 
નહીં ગણાય, અમેરિકા અતમારે આખા યુરોપનું એક પ્રકારે આશ્ર- 

યસ્ધાન બની &હ્યું છે, કૈમકે છેલ્લા જગતવિમહે 'યુરોપતે બેહ 
ગરીબ કરી નાખ્યો! છે અને અમેરિકા પોલે અત્યારે લદ્દમીતી રેલ 
ખેલ છે એટલે તેના નેરે ત્રણે કકાપે સત્યંર બવ દક છે, 
જેથી યુરોપના દેશોમાં કઇ પણુ તકરાર યતાં તેના ફડયા માટે 
અમેરિકાને લવાદ નિમાય છે, યુરોપના બજારોમાં સર્વસ્ન અમેરિક!* 



હક્ક 
પ્રવાસ ] અજાયબ તવગરી પછ 

ની જ વાતો થયા કરે છે અતે યુરોપતાં છાપાંગામાં કાયમ અમે 
રિકાતી પ્રશંસા થયા કરે છે. હરસાલ અમેરિકાધી યુરોપમાં આશરે 
દસ હુનર પ્રવાસીએ કરવા આવે છે અતે કરોડોના હીસાબે નાણાં 
અસ્થી મોજ શેખ અને રંગરાગ માણી ન્નય છે, અમેરિકાતી 
સમૃદ્ધિ કેટલી ખધી હરે તેતો થોડોક ખ્યાલ નીચેની બાબતે] ઉપ- 
3થી આયી શકે તેનું છે: હમણાં જ અમેરિકાએ રશિયાની સાથે 
કોલસો અતે ખીજ ધાતુએ માટે નેપ્છું સાંચાકામ પુરૂં પાથ્વા 
માટે ૮૫ કરોડ પાંઉડતો દંડ્રેકક કર્ષાપ છે. હેનરી ફ્રોર્ડની 
માટર્ કારતી એક ફેકટરી ઇગ્લેડમાં હતી અતે હમણાં માંચેસ્ટર 

" ખાતે અદી ડરેડ પાઉડની મુઠી રેકી બીછ એક સ્થાપી છે, તે 
સિવાય અટી કરોડ પાઉડની ઝુઠીયી એક ફેકટરી સ્પેનમાં અને બે” 
કરોડ પાઉંડની મુઠીથી એક રશિયામાં સ્થાપી છે અતે રશિયા 
સાથે એવે. કરાર કરેલ છે કે તેતે ન્વેઇતી તમામ મોટરો, ખટાશા 
વગેરે તેણે 'ાર્ડ પાસેધી જ ખરીદ કરવા જેઇએ. કિશેષમાં, 
હમણાં એક અમેરિકન બાઇ યુરોપના પ્રવાસે આવી હતી 
તેની પાસે ૧૮ લાખ ર્પીઆતી કીંમતતું ઝવેરાત હતું અતે 
તેની જકાત ખાખત ખૂબ તકરાર થયા પછી છેવટ તેણે 3૭ હ૦ળર્ 
રૂપીઆ જકાતના આપ્યા, ૧૮ લાખ રૂપીઆનું ઝવેરાત એક 

ખાપ્રને અંગ ઉપર્ પહેરવા માટે અને તે પણુ મુસાષ્રીમાં । આ 
વાતોથી અમેરિકાની રમૃઢિનો કેક ખ્યાલ આવશે, અમેરિકામાં 
અત્યારે નાણું ક્યાં નાખવું તેનો વિચાર કરવા માટે પ્રન મંત્રણા 

ચલાવો રડી છે ન્યારે, અક્સોસ | કે હિ દ્સ્તાનમાં કરોડો માણુસોને 

એક ટકતું પેટપુર્તું ખાવાનું માંડ મળે છે તેતો શે! ઇલાજ કરવો 
તેની મંત્રણા ચાલી રહી છે પ્શ્રરી સ કેત કેવો અકલ હોય છે ! 

અસ્તુ. જરમનીની હાલની પરિસ્થિતિનું અવલે!કન કરતાં આજે 
તે દશ કેવળ નિસ્તેજ જેવો દેખાય છે છતાં પ્રશ્ન મજખુત, મહે 
નતુ, અને ઘણી ઉવોાગી છે. આ રેશની હ્તરે। ગને લાખે! સીએ 

પૃણુ સવારમાં આદ વાગતાં બાઇસીકલે! ઉપર કામે તીકળી પડે છે 

અને હોટેલોમાં, કારખાતાએમાં અતે દુકાતે! ઉપર્ કામ્ કરતી નજરે 
દ્ર 
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પઠે છે. તેમના શરીમ્નો બગ્ફ નેવે! ઉજળો નગ, કપાયના, મજડત 
હાથ અતે પમ, મે!ની સફેદ આખો અને મરદાતગીભ્યો પોર 
નેઇતે જરૂર એમ લાગે કે ન તે”સ્વી અતે વીયવાન પ્ર” લડાઇ 
ભને હારી ખે! પણુ હિમ્મત તો નથી જ હારી આ - એ! 

પોતાું કામ બડુ ચાલાકીથી કરનારી હેય છે કોઇ પણુ દકાતમા 
આવેતો ધગક તેમની પાસેથી કોઇક પણુ ચીજ લીતા વગ? ભા-વે જ 
પાકો જયુ. બધી ચીનના ભા4 તે! બધે ચરખા જ હોય તેથી 
છેતમનાતો તો બય નહીં, પણુ કે!૪ દુઢાનમાથી આપણે કઇ લીડા 
થગર્ પાગા ફરીએ તો ભા “ગેગગુમત' તરીકે કામ કની અએ 
એકદમ જગને ગમમીન થઇ «4 અને કહેવા માડે કે “તમે મારે 
ભાષી નાગ ચઇતે જએ છે તેથી અમાગ શે! અમાર કામ 
પસદ ક#ગ્ને નહીં, મછે અમારા ભવાને ખાતર જરૂર કઇદ તો 
ખરીદ કરતા “એ.” આવા મીધ રગ્દે અતે હાવભાતથી ધગકને 
પ્રમત્ન રર્ીતે જરૂગ તેની પાસે દોટી કીંમત ધરાર ખન્યારવીતે પણું 
કેડ ખરીદી કર્ક -* ઢાડે વૈપા? કરવાની આ દેશની પણુ આ 
એક નવીન કવા છે. આખી પ્રનત આવી મીધમેલી, સ્તેહાળ અતે 
પરોણાગાનો સદર આદરગતહ'2 કગ્તારી છે. 

“૦/૩” અતે “ મતી” એ#તેનાણુ જેનો અર્ય થાય તે જમ્મતી 
દશતી આર્થિટ હાવત અત્યારે ઘણી કફોડી છે અને તેતે માથે કરજ 
ઘણુ મોડુ છે. હમણા પ્રનત પાસેથી ૧।। કરે।$ પાઉડની પાચ ટ્કાતા 

વ્યાજની લોન માગવામાં “માનેલી તેમાં ૧ #રોડ પાઉડ બર સુર્લીથી 
ભરાઇ શ યા લડાઇને! દડ «/રમનીતે ૨છ વરસ જડી હરે સાન 
એત્ર અગજ મોનાના માર્કને દીસાગે ભગ્વાતો છે અતે જન્મની 
આજયીજ કહે છે કે આટલી મો. સ્કમતો દડ અમે પુરેપુરે ભરી 
શશીએ એમ લાગવું નથી, બહારનું જગત ભવથી એમ માને છે 

કે જર્મની ફરી લડન મે તેયાં? થાય છે-પણ ખરી વાત એ 
9 3% જમ્મત પેન્ત આછે લડા/વું નામ માભગીને પણુ ગભનય છે 

અને *? છે કે ઢછુ ૪૦ વ ચ સુધી અમે લડી રાઇીએ તેમ નથી- 
હમણા અમે બહ ગરીતછીએ વસ્તૃત આખા ગુરોપમાંથી અતારે 

ચ 
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તદ્મી રીમા મેશ છે અને વકાઇ તડ મા? 'ો્ી પામે જેઇતાં 
નાગુ! નથી 

છતા જન્મન પેળનુ વામ્ત્ન, ખુદ્દિ, શક્તિ અને બગ્-ઉઘોગોમા 
મૂદ્વ ક્ષતિ થઇ નથી, રૈરામ, કપડ, ગીની કામ, કાગ્પે?, સંચા 
કામ વગેરેના અતેક ક-્ખાતાએા, ગામોગામ નિરાળો, કોતેજે, 
યુનિવર્મીરીમો “ને પરોગત્રાળાઓ, પોતાના *શતો ૯ઠાર અને 
ઉનતિ મેમ થાય તેની ખ 1 છમર્તી ભાતનાથી કામ કગ્તામ બત 
વાન અતે મહેનતુ પશ્ત આ બડ “તા ૯૪ જરમતીતું એજસ 
ખૂગ પ્રજવલિત દેખાય ટે આ દેશમાં કુગનના કે વેદના ઝમડા 
નથી, પ્રજા કમતે જ પોતાનો ધર્મ ગમજનારી છે--છુદ ખાપયત 
શામે પણુ વાધો છે દરેક મતુચ મહેનત કન્્વામાં અતે પરિણામે 
પોતાના મનને પ્રમત નખડામાં જ જ્ત્દિગીતો દેતુ સમજે છે. 
પ્રતક્ષ જે ₹ખ દેખાય છે તે ખાતમ, પોતાના દેશને સુખી કહવા 
સારૂ અને નાતે સુખી યના સા3 બનતી મડેતત અતે ખુદિભળતો 
દરેક પ્રનજત ઉપે કરી ર્લો છે એશ્તા અતે મપતા તો 
જરમતીતી સાત કરોડની વસતિ એક સુદર નમતો ઈ--વ્તા આજે 
જરમતી લાચાર અને ગરીબ બતી ગયુ છે યુરોપતી છેલ્વી લડાઇ એ 
તેતી બડું ખુરી દશા *રી તાખી છે અને તેનાથી છૂટવા આજે એ 
ભગી;ય પ્રયનો *રી નહ છે સમાડિત કહે છે તેમ - 

છ્સર્િ પારિમૂતાનાં શય મતલ્વીનાળ્ । 



પકરણ ૬ ડું 

હોલે, ખેહ્જીયમ, ઇઝ્લે'ડ, ફાનસ અને સ્પેન 

ર્સતીમાં હજી વધારે રોકાવા મચ્છ હતી પણુ તેટ- 
જ લામા મતે તેવમાં અતે ચરબીમાં તળેલા ખોરાકની અસ* 
રથી અતે સ્વિઝર્લેડની થડીયી ખાસી બહુ સખત થઇ આવ 
વાથી પ્રથમ હોવેડ અને ખે'યમ થઇને તે માગે ઇંગ્યેડ જઇ 
તા એકાદ મકાન ભાડૅ રાખી ખાસી મટે ત્યાં સુધી લડતમાં 
રેકાવાજે વિચાર કરી જર્મની છે[ડયું, અતે ઇંગેડ પહે!ચતા રતે 
બે લ્વિસ હોવેડમાં અને ખે ઠ્વિસ ખેજ્ઝયમમાં ગાળ્યા. 

હોવેૅડમાં કુદરતી દશ્યોની યુરોપના ખીન્ત દેશોના મુકાબવે 
કૈક ખામી છે ખરી પણુ તાના મકાતોના બાધકામતી કારીમીરી 

અતે પ્રખ્યાત ડય ચિત્રકારોની પીંછીના સિત્તાથી ભરપૂર ગેમેરી* 
આથી આ ખામાનો બદલે વળી રહે છે. હેવેડતા ઉવોગોમાં 
કાપડની મીવેતો ઉઘોગ પ્રધાન છે. હેવેડની રાજધાનીનું શેર 
એમ્સ્ટઃડેમ દરિયાની સપાટીથી ૧૪ રીટ નીચુ” છે એટલે દરિયાના 
પાણીથી શહેરનું રક્ષણુ કરવા માટે આખો કનારો સીમેટ ધૉંકન 

રેઠથી ખાધી લઇતે પછી રાહેર્ વસાવેલુ છે. શહેન્માં ચોતરફ 
મ્તાલેની જણે ન્નળ બ ધાઇ ગઇ છે અને તેની આરપાર નવા માટે 
૩૦૦ જેટલા તે પુલે છે. રાહેરમાં અતિ પાચીન અને બએતિહા- 
સિક ધણુ! મકાને! નતેવા લાયક છે. હેોધેડ ઘણે થીમ'ત દેશ છે 
અતે રેવાતે માટ આપા કુરોપમાં સહુથી મોઘમ મોધે! દેશ છે, 
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હોતેડમાં મે તિનમ *્ટી ત્યાથી બેત્ઝયમ “માગ્યા અતે બે છ 

યૂમૃતુ રાજનગર લમેન્સ તથા બીઝી વિખ્યાત નગર અને મોડુ 
ખદર્ એટવર્પ જયા બુમે”સની વમતિ છ,૫૦૦૦૦ની અતે 
એટવર્પની ૪ લાખને આશરે છે અહીં ખાસ જેના લાયક ખીતા 
ચુક વગેરે બતા4નાના શરખાનાએ અને કાચની પુજ્ળ દેકઠરીએ 

છે કાચતા દરેકે દરેક જાતના વામશે, શીશીએ, ચીમનીએ। વગેરે 
બેત્ડ્યમમાં ઢગનામધ બતે છે અતે આખી દુનિયામા તેની તિકાશ 
થાય છે મધતોતું બાધકામ, ધાચીત એતિહામિ* સ્થળો, ચિત્ર 
સગ્રથા, ભ્યુક્ીઅમે। તથા પ્રશ્નના મતેરજત માગે ખનાવેના આનદ 

વિતોત્ના મ્મળો યુરોપના ખીજ દેશોની માકક ખેત્્યમમમાં પગ 
સર્વન છે ખેત્છયમથી દન્યા મુસાફરી 'રી સીમ? સ્તો 
ધ્રગ્નડડના બદર ડોનરતે ઈીનારે પચ્યા અહીંથી આશરે ૨॥ 
કતાકની જમીન માર્ગે મુસાષ્રી કરી ઇગ્યે-ના પાટનગર લગ્ન 
શડેર્માં પડોચ્યા, 

“જેના સામાજ્યમાં સર્ય કદિ અસ્ત પામતો નથી” એ 
ખ્રિમ્શિ શહાનશાહતના પાર્નમર લડ્નનુ વણુંન અતેક સમય 
તેખકોએ અતે મામ પહેતાના અતેક હિન્દી મુસાફરોએ સુતર 
રીધી કગ્લુ છે જેતે લધ્તે વાયતાર વર્ગના ધણા મોટા ભાગના 
એ જાણુવામાં હરે તેથી એતુ પિદ્પેષણુ અને દ્રીધી કરી 
વાચન શાએનતે કટાને આપવાનું મને ૬રસ્ત લાગતું નથી વળી 

શમભાઝે, લડનમા બડો વખત મારી તદ્રસ્તી અમ્વમ્ય રહેવાના 
મરે ન તો લાના મારા સખ્યાળધ મિતે(માથી પ્રેઇની હું 
મુનાકાત લઇ શક્યો કે ન તે! કોઇ જેના લાયક મ્યળો જઇ 
શશ્વો ઘોમસ કૃક્ની મારફતે લડતમાં ગ્રોનગ્હાહસ પાર્ધનેન્ડ 

હેગ્લમાં ગમારા ઉતારા મા? ખદોરત *રેતો જેમાં રહેવાના 
સ્વીટ (ડપાધ્ટ)નું રેજતુ ભાડ સાડાચાર પાઉંડ અતે જમના 
ખાતાના રોજના અઢી પાણઊંડ મશી કુલ ૭ પાહઊંડતુ ખર્ચ 

લારતુ આ ત્વિસ સુધી આ હેોટેનમાં રરી ૬૦ પાઉંતેો 
અચે ફર્યો અતે દયા કરી, પણુ તેથી તદુરતીતે 
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કગે! લાભ થયે નર્હી અને «ગે! આનત્દ લઇ શતો નહીં અને 

તરને લાગ્યુ કે ગરમ હડાડાળા પરેગમાં «ડેયાથી રારી? ટીક થઇ 
જને તેથી લહનમાં મશિનરી વગેએતો જે ખરીદી «હવાની દતી 
તેને માટે માન મેક્ેટરી મિ. દામાણીતે તા રાખી અમારા નાડ- 

તીઞાઓ પામેથી એક અગ્રેજ ભોમીએ સાધે લઇ લડન છોડી 
છું ા-ગ ઉત્તર કીવારે નીમ નામવા ગદેન્મા આડી પચાચ્યો 

નીમ એ યુરોપના થ્રીમતોતે શીયાળાતી તઇતુમાં હવા બત્વી 

શ આવ]ાતુ મ્થવ ઢે, અતે ત્યા આનન્દ વિતામ માણુવા મા 

ગતેક ત4ગર ક્ષેમ શીયાળાના ચા? મહીના! ગાળવા આવે છે. 
અહં આગળ નામદાન આગાખાનતે। દશ્યિ કીનારા ઉપ? બંધા- 
વેત એદ આવીશાન મચ ટે જેની પાળ અહળક નાણા વેન્વામાં 
આવેવ છે અતે આપણે માનીએ છીએ તે પમાણે ગત જન્મોના 
સકૃભોના ફલ એ ધર્મગડ આ જત્મે સુખ વિતામતી વિષુન સામશ્રી 
૩પે ભોગવી ગ્હેયા છે. અહીં નીમમાં માસિક ૪૦ પાણંડના ભાડાથી 
૨ મામ માટે એક બગળો ભાડે રાખી એક ન્મોધો, તોઇ? અતે 
હાઉમમેડ રોકી ધરતો ખોરા લેનાની રારૂઆત કરી અને એથી એ' 
માસમા તહ૬ગમ્તીતે ધણે ફાયદો થષેો કેમકે નીસતી હવા ધણી 
સનમ, ખેરોમીટગે! પારે ૮૫ ડીશી ઉપ? અતે દન્યાવા પાણીમાં 
હમેશા લાખા «*ી-પુરષેો ન્દાવા જય તેમતી માદ? દન્યાના પાણીના 
સ્યાનથી અતે દરિયા કાંઠાની હવાથી ચરી?્તે જે ગારો વાભ જરર 
થવો તતેઇએ તે થયે 

ફ્રાન્મની પ્રજા અજ/મ રગીવી અને મોજવી છે અને મ્વનાવે 
ભાયા, આનદી, ભવી નને અયશઆઓઆગમતે ચાદવા4ળી 
છે, તેતે અઝેજેની માર નઆાપણી થતરણુંર ચામડીતી 
સુષ્ર નથી, ગતે પઃદેશી પજા માણુમેદ તર બડુ કેની 
વર્તે છે. સામાન્ય રીતે કેધ્તા છુનમાં માછ ન થતારી ગતે 
ધોતાના સુખચેતતી ખગ શ્રળછ રાખન!ગી અપ પરન છે &ન-્ગજ 
શાકે સૌપુગ્વાના રોળેમળા વળીતે રાડેન્માં અતે રારેન બહા? 
કન્યા નીશ્ળા પડે અને વિનય તથા નત્તામાં એટી પાવ. પૂત 



મ્રવાસ ] મધુભાષી પ્રહર દડ 

છે ક હાતતા ચાતતા મીંઘ શકરા દરકની «બા ૫ન્ નમતા હો 
ન્તે ચાલતા ગીરદીમાં આપણુતે સ ૨૩૮ અડી «વાધ તો. પણુ 
“પાર” (માફ શને) અતે સડ” પણુ કમમાં “મેન્ગી” 
(3૫૫૨ થે) એ શશ્દો તો ધડી ઘડી કાન ૫૦ પશ ૪ દરે 

નીસમા માથે કોઇ સાથી નર્જા ફેન્ચ ભાયાતુ નાન નહો, 
તેથી ખધુ કામ ૪શામધી ચમઝારીને તેઝુ પ, અ તે તોળ 
બોતે તેમા પુ3 ગમ નકી તેથી એક મામ નડતા મતે ટાળો 
*આપી ગળ] મારી તગિયત પણુ હવ ધક થઇ ગઇ હતી તેધી 
એક મામ પુરો થતે બગતો ધનન! તે મોપી *વતમાં બામ્મીતોતા 
ખાતે એક મોડ એક્ઝીગિ।ન (ત શન) ભરાવાવું હતુ તે “તેનાતા 
ઇગતથી સ્પેન “/વાનુ નટી ક્યું . 

મંકી કાર્લ 

સ્પેત જતા પડેતા તીમતી નછક આવેયુ કાચનું મોળ કાર્તા 
જેમા આખા યુરોપનું સધી મોડું જીમારખાતુ આવેનુ છે તે 
જેવા ગ॥ મેળ મર્યા ૧૦ હજ? માણુસોતી વસતિવાડ નાનથડુ 
ગામડુ છે પણુ રાડેઃની કુદ તી સૃદગ્તા બહ રમણીય છે ક્ાસતા 

માશ્મે સ ખદ થી મોળી કર્તા ૪ ક્તાકના રૅવે -સ્તે અને 
પ્ભાતીના છતેવા બદર્થી ૩ કતાકના રે વે મતે દૂર આવેનુ છે 
મો કાર્તા સાડાન્ણુ રીતે કામતી દેખરેખ નીચે ગણાય છે પણુ 
“્રવહાર્માં અને કાયદાઓમાં તો તે કેક મ્વતત છે ગતે 
મોતેમેના રાશનતી સત્તામાં છે 

ક્ગીતો નામથી એળખાતા મે! થર્તોના અહીંના પખ્યાત 
જાગાર્ખાનામાં દર સાલ આરારે ૧૦ કરડ પાઉંડતેો જીગાર 

ખેલાય છે એમ અમારા સાભળનામા આ યુ હતુ જેટલી રકમના 

દા4 ખેનાય તેના ઉપ? દમ ટકા રાજને રી તરીક આપના પડે છે 

એમ્તે મોતેકાના રાજાને માત આ જુગારખાનામાંથી ૬ હર સાલ 

૧ કરે[્ડ પાઉંડતી આ4* થાય છે અહા જીગામ રમવાનો પ્રતિ 
ખધ તો! નથી ૪, પણુ ઉલટુ અહોં તે! રાજ્ય તરપ્ધી શી લઇ 
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૬૪ જગવિખ્યાત જીગારખાનુ [ સુરોપનો 

જીમા? *મવતાતી ખામ ગગવડ રી આપવામાં આવે છે મોરી 

કર્તોના આ કેસીનોતુ મકાન આરે 2૦ લાખ પારઈંડ ઉપમત 
ખર્ચ કરી બાવવામાં ત્રાવેઝુ ટે અને આશરે ૫૦ એઇ? જેટવી 
વિતાન “/યામાં પધગયડુ છે અદ? બાગત ઊચા, રોગ વગે? 
મમવમથી ભન્ડ્ૂગ છે મતના “ગ-મીંગ દેત” (નાય ગર) 
મોતેરી વનખથી નાણુમારેના રોય છે, અતે ડમાં નાણાથી 

ખળ શકાય તેવા પ્રાઇ પણુ વિવામનાં ॥]નતી તા *મીતા 
નથી જુમા ખાતાની દ ૨ વ ગતીઅદ તી ઉમ ના શખ્સને 
તખત થવા દેવામાં આવતે તથી અદન્ દાખત થવાવી રીઈગતે! 
શા શીર્તીમ પે છે અમે નળ? લઇ નર? ધખત થય! અતે 
તાતી રેરતી તથા જેવાતાયક અતે* વસ્તુએતો મે? તમ 

જે ચમ્તિ યા .માણુમતે કઇ રીતે અયી ખમાતુ કર 
નચાયતેવુ «વ્મ આન્્કંણું ભા લામે છે જાયા ના દાર 
ખેતવાતે મ? જૂર જૂ! ૧૨ મૈ7 ગખવામાં આવેના છે અતે 
તૈના €૫? અદી શીડ(ગથી માડીતે દસ હા? સીર્તીંગ સુધીતા જૂ 
જૂરી ૦ મતા દાવ મા-તાના પાળીયા મારતા હતા એક! થાથે એક 
દાવમાં મવાનાખ શીં્નીમ સુડીતી -મ પૂ શકાય અતે જાં 
શ-? ફરે તેની માવે કિ મતતું ચદ કરતા બે “7 મીતીશની અદ 
કાતો મવા તાખ શ્િર્નીંગ «ય નેં કાતો આવે એવા ભવક? દવ 
ત્યા ખેતાય છે આ જીગા ખાતામાં “હા મૉર્ત અતે શળ 

અતેક *તતના પીણા «યારે જઇએ તારે તરતા 2 છે અને તે 
પિગવા મા? ખાય પમદ ક*વી ૧૬ થી ૨૦ વગતી ઉમૃતી 
રપવરતી ઝીએ રાખવામાં આવે ટે અનેક ઘીંમતે અતે અમીઃ 
ઉમ [વો તથા ર% મઢા નએ અહી જીમા? મવા આવે છે 
અતે વાતત્રાતમાં લાખોતી દા 4 કથી બેમે છે જુમા ત્રા બવ 
ઘત્ છાથી જતાન માણુમ છેવ? ઠતાર થઇ ત્યા જ આપવાત “રમી 

જિત્મીતો અત આણે એતે તેના થત્રતે જમીતતી તીચેથી શમ 
*ખેત્તા એક છુપા સોય । તા ફતે સીય દ યામા પધ વવી દવામાં 

આવે છે અતે તેતી 3ઇતે ખત? પ વા પામતી નથી કે તે બાતરત 
પોવીમતી તપામ કે કરો! પેમ ક વામ્ય આવતે! તથી એમ સાભ.યુ 



પ્રવાસ ] સર્ગ અને નરક દપ 

છે થેડા 7 વખત ઉપર પજમગના નજ ન્ણુજતમિહના પુત 

દિ4્પમિહે ગોરી 4તનાના ૩૫ની અનનઇ પ્રિમ્તી ધર્મ ગ્રઠણુ 
કરી અહીંની એક કુમામ્કિ ગાયે લ ન ક્યું હતુ તેમની દીકરીએ 
ગહ આપવાત કર્યાના સમાચાર છાપામાં વાયવામાં આવ્યા 
હતા એના કીર્સાએ તો આ -/ગ્યાએ ધણાડે બત્યા કરે છે 
“મતે વગર મહેનતે લક્ષાધિપતિ થઇ બેસવાની આશા રાખી આન 

નાન અનેક સ પુ3ન પોતાની વ્હાળી જિત્દગીતુ અહિ બનિદાન 
આપી દે છે 

કસીતોમાં અમે દાખત થયા ત્યારે આશરે ૨૦૦ માણુમે 
»મતે! ઉપ? ખેસી કિસ્મતના ખેત ખેવી નવા હતા અમે પણુ 
ન્મત ગમઝના ખાતર ૩ રૌતગતો એક દાગ મકો અતે ખોડો 
તે પગી ત્યા ચિગોના આતમમ વેચાતા દતા તેમાથી મોડાક 
ખરીદ કરી બહાર્ નીક્ળી, સ્હા-પા૬ લઇ મોમે? તે પાછા 
પદર્ માઇનતી સદર કરી તીય આગા મે કાર્તોતુ આ જીગાર- 
ખાતુ જેઇ મતે વાગ્યુ કે છતનાર્ માર સ્વર્ગ અને હારનાર મા? 
નથ એ ખન્ને અહી એક જ સ્થતે-એક જ ગાથે વમી રડેલ છે] 
જાગામ્ખાનામાં એક ના2કશાળા બાધી છે તે જેના જેવી છે 

મોળકાર્વામાં વેપાર ઉવોગ જેનુ કશુ છે ૦૮ નહીં કોઇ પણુ 
ચાજ બતાવવરાતા કારખાનાતુ ત્યા નામ નિશાન નથી મુસાધરે 
આવે તેમતે ખાનપાનના માધતે] પુરા પાડવા એ વપાર અતે 
તેમની ૬૨ પ્રકારે સેવા £ઠાવી તેમને પ્રમત રાખત્રા એ ભાના 
સપુરવોતો એક « વ્યવસાય છે 

સ્પેનનું પ્રદરરાન 

નીસ પાઠા આવી અમારા કાર્યક્રમ પ્રમાણે ૩૦ કનાફની 

ર્ત્તેની મુસાફરીને અતે બારસીનોના આવી પહોચ્યા અહીં આના 

પછી અમારી ફાયમની મુશ્કેબી-ભાવા પરત્વેતી-વધારે લાગવા માડી 

ચુરોપની આખી કા”ીનેટ' ઉપર માત્ર હોટેનોના માણુસે। સિગાય 
ખીજ કાઇ લાફે। પોતાના દેશ સિગાયની ખીછ ભાડ જણુવાની 
હ 



જઝ્ડકડડડ્કકડ્કડક્ફ 
૬૮ ગ્રગતિમાન જપાન [ યુરોપતો ન્ન કકક 
આવે છે અવે તે વખુએા આખા યુરેપત્રા થતવી વગગ! ગાધે 
સર્માઇ કરે છે કમકે તપાત યુરોપતી રોખીત પ્દ1ાતે ઘરાજ 
મ્ધ્તે *ઇ નું આપ્યા જ કરે છે અવે એ રીતે એેછતી1 13 
અ ઔડોગિક કડાએવી ટોધે પડાચેવા યુરોપ પામેથી પણુ 
દરા જપાતી» પ્ર”્ત પગે! શરી રી છે ગા ઉપરાત, આખા 
યુરોપમાં પ્રઇ પણુ મોડું શહે? એવુ નથી કે હયા એશ પણુ 

જપાની# વેપારી પેદી ન હેય, અતે આખા યુરોપમાં એક પણું 
નિશાળ કે કાતે% એડી નથી કે ન્યાં જપાનીક બાળકો દિક્ષણું 
લેતા ન હેય અતે એક નાતામાં તાવું ગામડું પણુ એવુ નથી કે 
«યા જપાતીઝ લેષની વમતિ ન હોય નપાનતી સશ્કાર હરમાન 
લાખો રૂપીઆતો ખર્ચ કરીને પોતાતી ગળતા બાળમેને યુરોપની 
«ત જૂરી શાળાઓ અતે મેતેબેમાં કિક્ષણુ અપાવી સત છે 
અતે તે ક્િક્ષણુનો લાભ ગોતાના દેશને અપાવે છે એક અરધી 
રમા «પાને આ રીક જગતતી બધી પ્રજાઓમાં પોતાવું આમળ 
પાતુ સ્થાત ધાપ્ત કરી લીધુ »ે તેની માથે મુકાબનો 'રતા 
આપમી હિન્દી કોમ્ેસતે! #ત્મ યયાતે પણુ ૫૦ વરસ યવા આત્મા 

તે*વા વખતમા હિ દસ્તાને કલી પ્રગતિ કરી તે વિચારવાનું દં 
વાચતારાએતે સોધુ છુ; 

પ્ર ગંનમાં તમનમ તમામ દેશોની કા ગિશીના વિભાગો હતા 
તૈમાં નિટિચ વિબામ ઘણે નાતે હતો અતે ખારા જેવા લાયક 
તો! દિદ્સ્તાનનો વિભામ હતો જેના વર્ણુનથી વાચનારાએ ને 
૪૪રર ધણી રમૃજ ઉપજરો 

માળથી લીંક દય જુ? પડોડુ અતે ૨૦ જુ? લાછુ 
એક ઝડ અતે તૈતી મારતી હારો ક દેવા મા? તેના 
ઉપર્ મથુરાની સાડીઓના ટુકડા ચોડી દીધેલા જે પોઇ પોઇ 
જ%૬[ઊૈથી ખસી જવાથી ટાશ્વા છતા દ્વાતોનું પ્રઘ્શન ખુલ્નુ પડી 
“તુ હતુ આ ઝુપડામાં આઉશતા ટગસીતે જૂતાવે તેવા રગનો 
એક મમી છોકરો ૨૦૦ જેટલી નાની નાની શીશીએ અને 
આઠ દશ મોટા ગોળ શીસાએ ખડળતે ઉને; હતો આ શીશી- 



ન-----------ડ-:---------- 
પ્રવાસ ] ભાશ્તની ભય'કર્ ઢાંમી દહ ડડ ડક 
શીસાએાં હિદ્મ્તાનની ખતાવટના અત્તર “ઝોક દિલ બર” 
અને “કામિતીઆ એઇવ”ના નમુતાએો બરેવા હતા અતે એક 
હીંદી બાપ્ત સહુ જેના આવતારાએના હાથ ઉપ? એક રળી વડે 
આ ખુશમે! લગાડવાનું કામ કરતા હતા. એક બોજ ખાજીએ પાંચ 
૪ સીતરેની ભાઇએ! સિલેનમાં બતેવી €૫૧૦5 ઉયુરીએગઝ) 
વેચતા હતા અતે એક ધ્વિમતુ 428 બજવી બતાવતા હતા, એક 
હેકાસે હિદી વીશી-હેટેવ-જેવું ઉભુ' કરી 2ખ્યું હતું અતે આ 
અદ્ભૂત વિભાગને માવે “01003 510૫” (સિલોનીઝ શે) 
એવુ જર પાટીયું લગાડેલ થવુ. જગતભરની કેલા કૉરીગીરીએર્મા 
એક વાર્ રાણી ૫૬ ભોગવતા ભાર્તવર્વમાથી આ પ્રદ્શતમાં 
ખૂતાવવા માટે અટલી જ વસ્તુએ રહુ કરવાની તરઈબ કરી 
હિંધની ગોરી શમ્કારે પરદેમોમાં પણુ હિછો હલકુ પાડવાની કલા 
ખૂરાબ? બતાવી હતી. આપણા દેશની અદર તે! સગ્કારે હિંદની 
પ્રજામાં હવે કશુ સત બાકી રહેવા દીધુ નથી પણુ પરદેશમા મે 
હિદુગ્તાનતી આવી નિર્દય હાંમી કરાવી વિશેષ તિરસ્કારપાત્ર 
બનાવવાનું જે હવે સરકા? ખધ કરે તો તેતે! ઘણે ઉપકાર થાય. 
હતભાગી હિંદ શિવાય ખી કેપ પ્રેજ નીચુ માધુ રાખીને 
આટલુ અપમાન સહન કરી શકે ] પેટ ભરી ભરીને અપમાન અતે 
ઘુચ્ઠકાર્ સષન કર્તાતે ટેવાઇ ગધેવી આજની હીંદી પ્રન્ન સમી 
નિર્ઝલ પ્રજ્ન જગતભરમાં કયારેય જન્મી નહીં હોય અને હવે 
જન્મશે તો નહોં જ. જે પળનો આત્મા જ મરી ગયે હોય તેને 
ભાન અપમાનના સુખદુઃખની લાગણી કયાથી જ બાછી રહી હોય 1 

બારસીલોનાતુ પ્રદર્શન જે અમે ગ્પેનતા પાટનગર માડ્ીીડ 
તરપૂ જતા ર્વાના થયા, 



ક્--- ક કિ ડન 

દદ સ્પેનની પ્રજા 1 રુરોપતો 

પરવા કરતા નથી. સુભાગ્યે અમોએ થોમસ કક મારતે કરવી 

ગોઠવણુ અતુસાર હોટેલમાં રહેવાની રમવડ તુરત થઇ ગઇ 

શહેરમાં પહોંચ્યાને બીજે જ દિવસે અમે પ્રદર્શન જેવા ગયા. આ 

પ્રદ્શન્તું વર્ણન આપતાં પહેલાં સ્પેતતી પ્રશતું યોડ વરણુંત આપીશઃ 

યુરોપના ખીજ દેશોનાં કરતાં અહીતી પ્રજા વધારે ખૂભસુરત 

છે. તેમનાં શરીરનો રંગ બરફ જેવે! ઉજળો, માથાતા વાળી 

કાળા અને ચકચ૪ીત અને આંખોનો રગ પણુ કાળા હોય છે 

આઓ તેમ જ પુરષો બન્ને ખૂબસર્ત છે અને સ્વભાવે પણુ 

આનંદી અને માછલા છે. રગ મેરંગી વગમાં સું થઈને સ 

થાકતા માણસો ખૂષ વિતોદ કરતા અતે વાતો કરતા જય અ 

ગરમી ધણી પડે તેથી ધડી ધડી પસીતાથી રેબઝેબ ચઇ #ય. ખુશ” 

ધ્લીથી આવી રીતે ફરતાં માણુમોનાં ટોળાં જઇને મુસાદરોનાં મવ 

પણુ પ્રજુશ્લિત થઇ જાય તેમાં નવાઇ નર્લી. પ્રદર્શન નેેવાતે માટે 

આખા બારસીક્ષેનાની આઠ લાખ માણુમોની વસતિના દરેક શી 

પુરૂ અતે બાલક દિવસમાં એક વખ્યત ₹રૂર આવી જાય અતે ખૂષ 

ર્સમી પ્રદ્શન નિઠાળે. પ્રજાની પ્રમાણિકતા અતે કાયદાતે માવ 

આપવાતી જતિ એટલે સુધીની કે સરકાર તરથી મોઠરાારતું જે 
ભાડું 1રવવામાં આવેલ હોય તેટથી રકમ ઉપરાંત આપશે કાંઇ 

પણુ વધારે રકમ આપતા ચાહીએ તો! ડાઇવર તેતે હાય લગાડે 

નીં પણુ કાયદા પ્રમાણે થતી હોય તેટલી જ રકમ લ્લે. 

દર્શન તો. જાણે 0“દ્રપુરી ખડી કરી દીધી હોય તેડું અજ 
હતું. તેની પાછ્ળ કરોડો પાઉડતો ખચ કરવામાં આવ્યા હતો 
મથા મોટા હેલ, ફવારા, રેસ્ટોરાં, રાતે વખતે ફૂુવારાએ!તી 
વશ્ચે દૃશ્તી રંગબેરંગી બત્તીઓ અને તેના ઉપર પડતી પાણીની 
ધારાએ, અતે કૃત્રિમ જલધોધેો? નીચેથી ઉપર ચડવા ત્રાટેવીયાંત્રિક 

સ્ફીઠીઓ-જેનાં પમથીયાં ઉપર હબ! રહીએ એટલે સીડી આપે” 

આપ પરવા માંડે અતે ઉપર પહોંચીએ એકલે આપષી મેને ઈ 
સીદી ઉપરથી ઉનરી પદાય અને તે «7 પ્રમાણે ઉપરથી નીચે બવ 
વાતી ગોાવખુ કરેરી એવી સુંદર ર્યતાડ બને અતેક /તતતા મતે! 



પ્રવાસ ] ખારસીલેનાતું પ્રદ્શન દ્છ 

૨8 રૃકકે। પઠ્ાડો ઉપર ગોઇવીતે પદર્શનતે ગર્વથા આકથક 
બતાવવામાં આવેલું હતું. 

આ પ્રદ્શનમાં દુનિયાના તમામ દેરો।ની રારસમાં સરસ 
કારિગીરી ૨ ચપેલી દતી તેમાં જર્મની અતે જપાન એ 
ખે દશોએ કમાલ કરી ખતાયી થતી. આખા જર્મતીમાં જેટલી 
વમ્તુએ ખને છે તેટલી ખધીતા નમુના આ પ્રદર્શનમાં ૨૦ આલી- 
શાત મકાતે ભરાય તેટલા જય્યામાં ગોઠવી રાખ્યા હતા અતે 
જપાતે તે સે। '*ીટ લાંબા અતે ૬૦ ૬ીટ પરેોળા એવા ૪૦ . 
એર્ડાઓમાં જાપાનની કારીગિરી ર્છી કરી પ્રદશનતા ચોથા 
ભાગ જેટલી જગ્યા રોકી લીધી હતી, પર્દ્શનતા આ જાપાની 
વિભાગમાં દાખલ થતાં પ્રયમ ખુદ્દ ભગવાનતી ચાળીસ [ટની 
ઉંચાઇની એક પિતળની પ્રતિમા નેનારાએને મુગ્ધ કરી નાખતી, 
આ મૂર્તિના જૂદા જૂદા ડુકરાએ નટ-બોલ્ટ વડે એવી રાષ્રાઇથી 
જેડી દીધા હતા કે જનાર્તે આખું સળંગ ઘડતર્ હોય એવે 
ભાસ થતો! હતે. ત્યાંથી અદર જતાં જાપાનીઝ છુત્નર અને 
કળાતા જે નમુનાઓ જેવામાં આવ્યા તેનું વર્ણુન કરતાં સેકડ। 
પાતાંએ ભરાઇ જય, આત્મખલથી ઉત્તતિ પામેલી પ્રન પરાયા 
દેશમાં જને પોતાના ગૌરવની કેવી સરસ છાપ પાડી શકે છે 
તેતો ખ્યાલ એ કેતાં બરાબર આવી શક્તો હતો. આ વિભાગમાં 
૮૦ જાપાનીઝ ઝી-પુસ્પા અતે આખા ખાર્સીલતામાંથી મ્હોં 
માગ્યો પગાર આપીતે રોકેલી ૨૦૦ અતિશય ખુથસુરત સ્પેનિશ 
કૃમારિકાઓતે દરેક સ્ટોલવાર ગોઠવી દેવામાં આવ્યાં હતાં અતે 

લાં આખો વખત ખૂખ ખરીદી ચાલુ રહેતી અને લાખાને હીસાળે 
વેપાર થતો હતે. 

જાપાનીઝ પ્રજાએ પોતાતી હુન્નર-કલાથી યુરોપતે મુગ્ધ કરી 
નાખ્યું છે. પાર્શિમાં “નપાનીઝ લોકોએ કાયમી પ્રદર્શન રૂપે એક 
વસ્તુ સંગ્રહ રાખેલ છે તેમાં અનેક જપાતીઝ સઝી-પુરૂષે 
કામૃ કરે છે અતે કેઇઇપણુ ઠેકાણે પ્રદ્શન ભરાય ત્યાં 
ફાખવા માટે પારિસતા આ સંગ્રહમાંથી વસ્તુઓ પુરી પાડવામાં 



પ્રકરણુ છ ઝુ 

સ્પેત-પારિસિ-ચેફેસ્લોવાષ્ટીઆ 

પે નનુ' પામ્નગર્ માડીીડ ૭ા। લાખતી વશતિવાળું મોક 
સ્પ શહેર છે. તેમાં સંદર મ્યુક્ઠીયમ, યુરોપના અતેક 
વિખ્યાત ચિત્રકારોનાં ચિત્રાવાળી પીકચર ડેરીએ, મધ્યકાલીન 
કારીગિરીથી બાંધેલા અનેક જુના વખતનાં મકાનો તેમ જ અર્વાયીત 
કારીગિરીના નમુતા રૂપ કેટલાંક મકાતો-જેમાં માર્શડની પોર્ટ 

ઓશસતું મોડુ' મકાત તથા બેક એશ સ્પેતતું મકત ખાસ ધ્યા# 
ખેચે તેવાં છે-તે બધા 6પરાંત ખારા જેવા લાયક સ્પેતતા રાજાને 

રાજમહેલ છે. આ મહેલ અતે તેની આજાખાજાની જમીનને 
વિસ્તાર છ માધ્લતો ઘેરાવો રોકે છે. આખા મહેલતું બાંધકામ 
પ્રેનાપ્રટ પત્થરતું છે અતે ૧૭૩૭માં મહેલ બંધાવો રાર થઇ 
૧૭૬%માં ર૭ વરસે પરો બંધાઇ રલો હતો, મહેલની અદરતું 
મૂહ્યવાન ફેરતીચર, તખ્તવાળ? એારડાતી ઉપરતી સીંગ પરતુ 
ઉચ્ચકલાનું ચિત્રકામ અતે મહેલની લાઇકેરી તથા ટેપેમ્ટ્રી ખુ જ 
સુંદર અને ન્નેતાં આંખો ન ધરાય તેવાં સરસ છે. 

માડ્ીડમાં ૩ દિવસ રોકાઇ અમે કરી પાછા કાત્સમાં- 
જગતૂના વિલરામ અને મોજશોાખની ભયાશાણી રૂપ ગણાતી ફેન્ચ 
પ્રજસત્તાક્ની અકેલી રાજતગરી પારિસિમાં-આવી પહોંચ્યા. ૩૦ 
લાખ માનવીઓની વમતિગાળી આ રગીવી, વિવાસી નગરીમાં 
એડછું બંકું નેવાવું છે અતે આનંદ અને મોજ્મળરની એ.લો 
બર્ધા માધતો છે કે તેનું વર્ણન કરવા માટે કોઇ કવિતી કલમ 
જઇએ, પ્રાચીન અને અર્વાથીન કવાતા ટરો બતમે ૧૬ મકાને!, 
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ઝઝકડઝન-ઝબઝરુનનનનાને 
પ્રવાસ ] અલખેલી પારિસ નગરી છ 

નાઠક, એપેચ અતે સિનેમાના સેક) આલિજ્ઞાન ષિષેટરા, 
આમ્સપહાણુની કલાના મ્યુઝીયમો, દેવાવયો, ઉંચા ઉચા 
મિનારાએ, મનોહર હેોટેવો, રેસ્ગશાએ, વીરુ નરેનાં 
સખ્યાખધધ બાવવાએથી રોભતા સૈેંદ રમ્તાખએ તમા 
પૂવૃવોનાં હકર! શે-વેવીએ વડે વિરાજતા ખાગ-બગીચાએ।, 
હચ્વા કફૂર્વાતાં રમણીય ગયાને * એ બધુ પાસ્સિ આવનાર મુમા- 
ફૂશ્ના મતતે મોહિત કરી નાખે છે, ખિગ્તી ધ્કંતું મખ્યાત ધર્મ 
મંદિરે નોત્રદામ, અનેક રોમાંચકારી કથાઓથી ભરપૂર ખામ્ટીવને 
અધા, અને જગતતી માત અજાયળીઓમાંતી એક અનયબી- 
એરી4 ટાવર એ પાન્સિમાં આવેવ છે, «૮૩ કીટ ઉ'ચોા આ 
2144ર જગતભરમાં ઉચામાં ઉચુ મકાન છે. તેની ઉપરના ભાગમાં 

પૂણુ જવા જનારાએની મગવડને માટે ચ્ઠા-પાણી અને ખાવાની 
વમ્તુખની કાતો રાખવામાં આવેવી છે. ચોવીસે કવાક જીવતી 
હતંગતી નગરીમાં વિલાસી જતો માટે શાત એ દ્વિમ અતે દિગ 
એ મત જેવો છે. આખા યુરેપભરની નાજુક અતે ખૂબસુરત 
ર્મણીએતુ પાન્સિ કેત્દ્રસ્યાન છે. સદેહે પૃથ્વી ઉપરનું મ્વર્ગ 
જેવુ હોય તો તે પારિસિ છે અને પત્દ્રીયોતો મથેચ્છ વિવાગ 
માણી પરિણામે નરકવુ ૬ ખ વ્હેરી લ્લ જોય તો તે પણુ પારિ* 
સમા બની શે છે. પારિસિત પ્રેસના વિવાસ હદ એળ.ગી ગષેતો 
છે અતે ક્રાન્સતું પ્રજાસત્તાક રાજ્ય પ્રજાતા વિવાસ ભેગગમાં કઇ 
રીતે અતરાય નાખતું નથી તેથી લેકાની “રસિક” શત્તિયો 
એમ્વે સુધી પહોચી ગઇ છે કે નાટકોમાં કામ કરનારી આ એકટ- 
શેના શરીર ઉપર્તા કપડાથી તેતું શરીર ઢકાય છે એમ કહેવુ 
એ બ્રમ છે, શખ્દ, સ્પર્શ, રૂ૫, રસ અતે ગ'ધની ઇઠટ્દીયોથી 
ભળતા તમામ પાર્થિવ સુખોના આસ્વાદ માટે જગતભરના શ્રીમ તો 

પારિસમાં આવે છે. અતેક અમેરિશ્ત મુસાપ્રા અતે હિદુસ્તાનના 
શાન્ત-મહારાન્નએ કરોડો પાઉડનો ધુમાડો કરવા પારિસિમાં આવે 

છે, અને કોઇ કોઇએ તો પોતાના સ્થાયી નિવાસ માટે તા મપ્તો 
પણુ બાધેલા છે. આપણુ! શ્રીમ ત ગાયકવાડ સરકારે પારિસિથી આદ 
માધનના અ'તર્ ઉપર એક આલિશાન મહેલ બધાવેનો છે. ઇન્દોર 
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નરેશ સર્ તુકોછરાવે પણુ રાન્યગાદીતો ત્યાગ કર્યા પછી પોતાતી 
નવી મદારાણી શર્મિકા દેવી (પહેલાંતી મિસ મિલર) સાધે પારિ” 
સમાં કાયમતે નિવાસ કાંધે છે. આ સિવાય હિદરતાનવા કેટલાયે 
ર“-મહારાજએએ યુરોપમાં કરોડો રૂપીઆતી રમેણ વેપાર 
વણુજમાં રોકેલી છે કેમકે તેઓને મનમાં ભય લાગે છે કે કોઇ 
દહાડે દૈશની પ્રજા વિદ્રશે તો તેમનાં રાન્યતખ્તો ડુલ કરી 
નાખરે તેથી આગમચેતી ત્રાપરીતે ગરીબ ખેડતોના લોહી ચુસી 
ચુસીતે એકી કરેલી મહામુથી દૈલત વડે કેટલાએ રાજાએએ અહીં 
મોટી યુરેપીઅન કપતીઓના રેરો ખરીદ કીધા છે-કાઇએ 

મિલકતો! ખરીદ કરી ભાડાં ખાવા સાર્ મકાનો બાંધ્યા છે અવે 
ક્ાઇ્એે હોટેલોમાં ભાગીદારીએ રાખેલી છે. અને એ રીતે કંગાલ 

હિંદની અઢળક લટ્દમી યુરોપમાં વેરી નાખેલી છે, મેં. સાંભળી તે 
હછીકત ખરી હેય તો અમુક રાજન મહારાળએ તે! શેરોના 
ડીવીડડમાંથી અને મકાનભાડાંતી આવકમાંથી હરસાલ ૧૦ લાખથી 
૪૦ લાખ રૂપીઆ સુધીની કમાણી કરે છે અતે એ રીતે યુરોપમાં 
ખીજી રાજધાની ચાલુ કરી દીધી છે, આપણી ગરીબ પ્રજતા નાયકો 
હજી આ ઇ»ીકતથી અસ્ાત હોય એમ મતે લાગે છે. આ રન 

મહારાન્તએના વિલાસ-વૈભવ વિશે ખીછ ધશીએ વાતે। જણુવામાં 
આવી છે પણુ તેતાથી હદય એટલું બળે છે કે કલમ ચાલતી તથી, 

પાર્સિમાં અમે ખધું મળીને પાંચ દિવસ ર્લા-તેટકામાં તાંથી 
પોડે દ્ર આવેલું વરસેલ્સ તગર નેઇ આવા. ૬૦ હજાતી 
વશતિવાળુ' આ શહેર ઇતિઠાસમાં બહું મહત્તતતું સથાન ધરાવે છે. 
યુરોપના વિજેતા નેપોલ્રીઅન બોનાપાટનું એ નિવાસસ્થાન હતું અતે 
છેક્લા યુરોપીઅન વિમથની સુલેહ ઉપર આ જગ્યાએ સટી સિદ 
થયા હતા. પાદ્સિ છોડતાં પહેલાં યુગાન્ડાતી મારી શુગર 
'"ફકટરીને (ખાંડનું કારખાનું) અગેની ડીસ્ટીલરી મ્પટરે પ્રયર 
બતાવવાનું એક નવં “પ્લાંટ” ત્યાંના પ્રખ્યાત સચાકામત!, વેપારી, 
લીપેજ અરબેનની કપતીમાંથી ખરીદવાનું હતું તેતે માટે લંડનથી 
મ્રાર સેકેટરી મિ. ધસાણીને મોલાયી તે “પ્લાંટ” ખરીદ કયું 
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પેવામ ] ડાકટરની સારવારમાં છ્૩ કહ ડક 
પાન્સિમા આપણા હિદી શાઇએની વગતિ આશર ર૦૦ 

માણુમોની છે, તેમાનો મે? ભાગ ઝવેગતનેઃ વેપાર કરનાર અને 
મે ટક સખી છે. હશ્સાન તેએ બધા એકત થઇ નવા વન્ગતી 
ખુશાંવી ઉજવી આનદ કરે છે 

પાર્સિ છેોડીતે માગ પેટના આતમ્ડાના દર્દની ૬4 કરાવવા 
માટે 5 પાઠો ખર્વીન જવા ઉપડડો, મારી ખાસી હળ પણુ છેક 
મળ તો ન્હોતી જ. ખરવીન પામે અમુક પાણીના ઝરા છે તેવુ 
પાણી પીવાતી અતે ડાઇ?રતી માન્વાઃ્ની ખાસ જરૂર હતી તેથી 
ઓગમ્ટ માસથી ખગ્લીનમમાં આડી શાવવારની ગરૂઆત કરી અને 
પ્રતેકટ્ટીક સારવારના કવા અખતરાએ અજમાગ્યા. ત્રેદેસ* 
રેશીન નામતે પ્રખ્યાત જરમત ડાકટર બન્વીતમાં છે તેની પોતાતી 
ચાર હોસ્પીમ્વો તા ચાતે છે અતે તેમા ધણા શ્રીમંત દીએ 
શાતા? મામ આવે છે બરવીનથી ૨૫ ફીતોમીટર દૂર્ નદી કાંઠે 
*યા આ ખામ પાણીના ઝરાએ આવેલા છે ત્યા મકાન ભાડે 
રાખી ગ્સોયે।, નોક, હાઉમમેડ રોકી એ ડોક્ટ'તી સાશ્વ્રાર શરે 
કરી, અતે ત્યાથી હમેશા શહે-માં આડું પડતુ, જે માટે એક 
સાત સીટર મોટરકાર ખરીદ કરી લીધી દો& માસની આ ડોક- 
કઢરતી સાન્વાર્થી મારી ખાસી લમભગ છેક જ ગઇ અતે પેટના 
દદતે પણુ ૪૫ ટકા જેટતો આગમ થમે! અ-ખત્ત, તે માટે મારે 
રોકટરતે ભારે શી આપડી પડી-૧૫૦ પાઉંડ આરામ ચયા 
પૂડી એક ને એ* જગ્યાએ રહેતા કટાળો આવવાથી આળા 
બાજુતા પ્રદેશમાં ફરસ્્વા માગે મે ડાક ચની ર્ન્ન માગી તે મળી 

અતે તેશે મારી સાધે પાતાના એક એસિન્ટટ ડોકટરને 
સાત્વાર માટે કફ્ર્વા મોક”વો, જતું ખર્ચ પણુ અથબત્ત મારે જ 

ઉપાડવાનું હોગાથી તેને તો અ! રીતે ફરવાનો ગનાયાસે મ્હોકે 
મળી ગયો. અને મતે એ રીતે મુસાદ્રીમા સારે ચાથી મળી ગડા 

ખર્લીનયી તીકળી પ્રથમ અમે ચેમેસ્વોવાડીઅ ગયા આ 
નવા દેશમા પ્રવેશ “રતા અત્યાર સુધી નહીં નડલી એવી એક 
ની મુસ્કેલી ઉશ્ની થઇ, મારા પાસપોર્ટમાં આખા યુરોપની સક્ર 
"ર 
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માટે ચાલી શકે તેવી 'વીસા' ઠતી અતે અત્યાર સુધી તે ગાથ 
તમાં કયાંયે વાંધા આવ્યે! ન્હોતો, પણુ ચેકોરલેવાઈઆમાં દાખય 
થતાં પહેલાં એ પાસપોર્ટમાં સહી લેવા માટે ભારે ૩૦૦ માઇલની 
પાછી સપર કરવી પડી. અને ચેદોસ્ેવા"ીઅન કેત્સલતી રાહી 
લીધા ભાદ ફરીયી બીજે રસતે સદર કરી ચેકોસ્શોવાઈઆમાં પ્રવેશ 
કપો, આ દેશમાં કાલ્સંબાંડ નામતું એક મોડું શડેર છે, જે 
તૈના પાણી માટે પ્રખ્યાત છે અને તે પાણીતી રાર્વાર માટે 
પતા અતે વાયુતા દદના અનેક દદીએ આવે છે. અહીં ગરમ 
પાણીના જુવારાએ ૫૦ શીટ જેટલે ઉચે ઉકળેદ્યું પાણી ચડાવે 
તેવા શ્યના કરૈલી છે. અને જુવારાતી ઉપર્ કાચતી કેડીએ! બના 
તેલી છે. ઉપર્રાત ન્હાવાને માટે નદીને કાંઠે પુષ્કળ “ભાધ” ખતા 
વવામાં આવેલા છે જેમાં નહાવાથી વાયુના દો મટે છે અતે 
સાંતા ઝાતા પાણીતા સેવતથી પેટનાં દર્દો મટે છે, અહીં આગળ 
મુસાયરોતે માટે ધણી હોટલો પણુ મોજૂદ છે અતે “બાથ” તથા 
પાણીતા સેવત માટે સરકાર તરથી માસિક શી સખવામાં આવેલી 
છે. અમે એક દિવસ અહીં રોકાઇ આ પાણીતા સેવતતે! અખ્તરો 
કરી નેયે!, પાણી સ્વાદમાં અલબત્ત ફીકકુ લાગ્યું પૂણુ દદ ઉપર 
ધ્રણું અસરકારક છે. 

મકાસ્લોવાફીઆનો ખાસ ઉઘોગ “વિડે ગ્લાસ” (બારીઓના કાય) 
બનાવવાને। છે, જેની તે દેરામાં ધણીક ફેકટરીએ છે અને તે સિવાય ધર* 
ઉપષેઞગનું રરવીચર પણુ તે દેરામાં મોઢા જથ્થામાં બતે છે, જેતા 
પણુ કાર્ખાનાંએ ધણાં છે. “વીડો ગ્લાસ” બનાવવામાં ચૅકે!- 
સ્લોવાકયાં આખી ડુનિયામાં સહુથી ચડી નય છે તેનું કારણું કે 
ઉંચી જતના અતે મજબુત બનાવટના કાચ બતાવવા માટે તૈ 
દેશમાં ધણી સારી “સીલ્વર સેડ” (પેરી રેતીની અતેક ખાણે 
આવેલી છે, એ સિવાય “આટિ'રીસ્યલ સી'ક” (બઅનતાવટી રેરામ) 
અના પણુ અ રેણમાં દર્ષ્ાનાએડ છે. યુરોપનો દરેકે દરેક 

દશ પોતાના ઉપપોગ માટે તેમ જ પોતાની કોલેનીએ (સજથાતે)ના ઉપ* 
યોગ માટે નેધ્તો જરૂરી માલ બનતાં સધી પોતે જ બનાવી લે,છે. 



ઝકકઝડક્ક્ડકડક્ડઝક--ક્ડ્ક- 
પ્રવાસ ] દેશેદેશના હ્ુલ્નરો છ્પ 

અતે પ્રમમ પોતાના દેશમાં તમાં કેલેતીમાં જદ તેટલું રાખી 
લઇ ખાષી વધે તે બહારના દેમોમાં વેચે છે. દેકે દરેક દેરાની 
અમુક ખાસ ખનાવટે હોય છે. દાખલા તરીકે, કાન્સમાં રેશમ 
બનાવવાતો ઉઘોમ ખાસ પ્રધાત છે, તે ઉપરાંત માર્સેલ્સ ખાતે 
તેલનાં ખીપાં પીલવાની પણુ અનેક '્રેક્ટરીએ છે, અતે લોરેન્સ 
અતે આક્ષેમ પ્રાંતોમાં લોખપડના રાક્ષસી કારખાનાંએ છે જે 
નેતાં મવુષ્યતી અુદ્ધિ યોડીવાર ભુલાવે! ખાઇ જય તેવું છે. એકે 
એક દેરામાં એટલું બધું નનેવા નણુવાતું છે કે મારી નિજલ કલમ 
તેતો આજે। એવે! ચિતાર ગ્યાપતાં પણુ થાષ્ઠી ન્નય, પટાલીનો 
મુખ્ય ખનાવટ “આરટી'ીસ્યલ સીશ્ક”ની છે તે ઉપરાંત ટયુરીન 
ખાતે “પીઆટ'” મોટરકાર બનાવવાનું જગી કારખાતું છે ત્યાં 
શજતી ૨૫૦ મોટરકાર બતે છે. અમને તે કાર્ખાતું તેના મેને 
જરે સાથે આવીને છેક બઆદ્થિ અતત સુધી, લોડુ' ગળાય ત્યારથી 
માંડીતે કાર્ અજમાયશ માટે બહાર નીકળે તાં સુધીતું તમામ 
કામ, બતાવ્યું હતુ. પરંતુ અમારી ધણી ઇચ્છા છતાં 
બતાવટી રૅશમ બનાવવાતા એક પણુ કારખાનામાં અમને દાખલ 
થવાની ર4 મળી નહીં અને અમારી પાસે પુષ્કળ ભલાપ્રણા 
હોવા છતાં તે બધી નકામી ગઇ અતે આખા પુરેપમાં તેતું એક 
પૃણુ કારખાનું અમે નેઇ શકયા તહીં, 



મકરણુ ૮ સું. 

આસ્ટ્ટીઆ-હ'ગરી-સેક્સની 

* પ ફોસ્લોવાકીઆથી અસે પછી ઔષ્ટ્રીઆ ગયા, 
જ રેન્યુબ નદીતે કાંડે કાકે પ્રવાસ કરતાં રમ્તે ઉચા ઉંચા 

પહાડો અતે તેતી ઉપરના દગ્યાળા ૨ક્ષો તિકાળતા અમે આસ્ટ્રી* 
આતી મન્યધાતી વિયેતા (તે ઓરસ્્રીઅન ભાવામાં વીન કહે 9) 
પહોચ્યા,આ નદીની અદર્ માલ ભરીને લઇ જતી તેમ જ ઉતાર ને 
લઇ જતી નાની નાની ગ્ટીમરો છેક રામુદ્રના મુખ સુધી ચાવે છે 
અતે તેતાથી ટ્રાનપાર્્વુ ખર્ચ બહ જ સસ્તું પડે છે, અમારી 
શાષે પ્રવાસમા હિન્દી મુસાફરોની એક બીજ પણુ મોટરકાર દતી 
જેમા સર્ આવબન ખળેનરછ અને વાયસરોાયનો કાઉન્સીવના મેમ્બર 
દિલ્ડીવાળા મી. સિંદા હતા. વિધેનામાં પ્રથમ તો હોટેલની શોધ 
માણે અમારે ખાસા બે કવાક સ્ખડું પડ્યુ અતે ધણી મુજેવ્ી 
પછી છેક ચાંજે એ હેટેવમાં ઉતારાની સમવડ થઇ શકી. 

બીજે દિવમે વિષેનાના નૈવા લાયક મ્યળો મ્યુઝીયમ, બગી 
શ્રાએ, ૨ને મદેલ વગેરે જેતડા નીકળી પશ્ય. યુરોપના ટેથોમાં 
મજએના મહેત એ અદ્ભૂત શહેજવાવીના મ્યાતો છે, આપણા 
દૃશમાં આપણે માનીએે છીએ કે આપણા ર'#-મહા2%એઓ। 

મહેવ મહેવાતો બધાવવામા બડ નાણા ખર્ચે છે. પણું ન્યારે 
અહીના ગળએના મજ્યમરેલે જઇએ ત્યારે તે મરેમો તો અહીના 
મરને ગ ગેજ જ કે છે સકું રે અતે 
જાઇ રા#મરેવ ૨૦૦ એરડાએ દરતા ન્ડાતો હોતો નથી અને મોઢા 



સ્ક 
મવાસ ] ભવ્ય નાટકશાલાએ _ છછ 

મો મહેલેના એર્ડાએની સંખ્યા ૬૦૦ સુધીની હેય છે, અંદરની 
અમૃહ્ય અને ચંદર સમૃટ્રિનું તે વર્ગુન ₹ રું કર્યું ? જર્મન ર્દસરતો 
મહેલ જે મુમાષરેોએ જોયો હરી તેમતે ખ્યાલ હશે કે માત પોતાના 
ખાનગી ષિયેટર્માં જ એ રાજાએ કેટલું મોતું વેછે છે. કરડા 
પાઉંડની કીંમત અ'કાય તેટલી વમ્તુએ અદર એકી કરેલી છે અને 
મહેલે ખાંધવ! માટે વપરાયેલો આરરપહાપ્યુ લઇ આવવામાં જ 
કેટલી બધી રેનોતી જરૂર પડી હરે તે આંકદો પણુ ગમી જેવા 
જેવો! થાય. હિંદુસ્તાનની અપ્રતિમ રો.ભારૂપ ગણાતા તાજમહાલ 
અતે દેલવાડાના દેવાલયોની પણુ આ મહેલે સરસાઇ કરી શકે તેવા 
સુંદર છે. દ 

યુરોપમાં મોજશોખ, વિલામ અતે નિય બદલાતી અવનવી 
'્રેશતોતા ધામ તરીકે પારિસિથી બીજ પંક્તિમાં વિષેતા આવે છે, 
આ શહેરની વરાતિ દર લાખ માણુસોની છે અતે દૃત્તર ઉધોમમાં 
શહેર યુરાપતા બીન્ત કોઇ પણુ શહેરની રાયે ઉભુ રહે તેવું છે, 
છતાં અતાારે બસ્ટ્રીઆની આ પરાજિત પ્રશ્નનું નૂર તેજ જણે 
મરી ગયું લાગે છે અતે ગરીખીએ દૈશતી તેજસ્વી પજાના મ્હોં 
કૈક ઝાંખા કરી નાખ્યા લાગૈ છે. 

રેશેદેશની પ્રન્તની રીતભાત અતે લાક્ષણિક ચુસતો કેક ખ્યાલ 
આવી શકે તેવા હેતૃથી અમે એક નિયમ રાખ્યે! હતો કે યુરોપમાં 
જે જે દેશમાં જવું ત્યાંના નાટક અને સિતેમા જેવા. વીષેનામાં 
પણુ અમે એક નાટક જેવા ગયા. ભાષા તે! સમ#ાય નહીં, પણુ 
સંગીત અતે અભિનય સારાં લાચ્યાં. યુરોપમાં મોટા મોટા પિધે- 
ટરો અને એપેથ હાઉમો લાખો પાહંડવે ખર્ચે શન્ય બધાવી 
આપે છે અને ખદલામાં નાટકની આવકમાંથી રાજ્યતે અમક હીસ્મો 
ઠરાવ પ્રમાણે મળ્યા કરે છે, આ થિયેટરના શણુગાર, સોભા અને 
યમૃદ્દિ પણુ હેરત પમાડનારાં હોય છે-અતે તેમાં પણુ વિલાસતુ 
મુખ્ય ધામ પારસ નગરના થિષેટરા અતે તેમા! ભજવાતા નાટકોમાં 

નટીઓના પોષાક પરત્વે આગળ કહેવાઇ ગયું છે તેમ જેટલું ઓછું 
લખાય તેટલું જ વધારે સાર્ છે. 



જ રિત સસ 

છટ અઠવાડિક પ્રદર્શને [ યુરાપનો 

વિષેનામાં મુખ્યતે ચામડાં કેળવવાની અતે તેતો માલ બના 
વવાની પુષ્કળ ફેકટરીએ છે, આજાખાજામાં દાર તયા બીછ વસ્તુઓ 
બનાવવાનાં કારખાનાઓ છે. ઓગ્ટ્ટીઆમાં પણુ દરેક રાહેર્ અતે 
ગામડામાં એકાદ મે કારખાનાં તો હોય જ અતે તેની ચીમતીએ 
માંથી ધુમાડો નીકળતો જ હોય. વિષેનામાં” અમે ચામડાની એક 
'દેકટરી જેવા ગયા હતા અને તેમાંથી થોડ સામાન મૂછ કરતાં 
બમણી કીંમત આપીને ખરીદ ક્ષો. આ રીતે બમણી કીંમત શા 
કાર્ણુથી જસી નેઇતે આપવી પડે છે તેને ભેદ જાતે જતાર 
મુસાક્રો બરાબર સમઝી શકશે. 

આ રાહૅરની અદર દર શનિવાર-રવિવારે જાત જતની ચીજના 
ગૅદર્થતે! ગેઇવાય છે. તેનું એક પ્રદ્શન અમે જેવા ગયા ઇતા. 

તેમાં ઘણીયે વસ્તુઓ જેવા જેવી હતી, એક વીજળીથી કરતો 1૬૦ 
શીટના ઘેરાવાતો ગોળ રેટ હતો તેમાં રેલ્વેના ડબ્બા હોય છે 
તેના જેવા ડબ્બાઓ માં બેસવાની ખેડ રાખેલી, રેટ ફરે એટલે 
જમીનથી ૧૬૦ શીટ ઉંચે જઇએ અતે તયાંથી આખું ગામ બરામર્ 
ભેઇ રાકાય, (મુંબઇમાં મયમ વિકટ્ોરીઓ થિયેટરમાં જે “યટ 
વ્હીલ હતું તે જેમણે જેયું હશે તેમને આતો કૈ ક ખ્યા્ આવી શકશે). 
ખીછી એક અજયબી માઉટન રેલ્વેની હતી, આ રેલ્વે ઉપરથી 
નીચે ઉતરતી વખતે મિનીટના ખે મ!ઇલની ઝડપે રરી જતી અતે 

"તેમાં બેમતારાએના હદય ગભરાટથી બંધ ન પડી નાય તે ખાતર 
નીચે ઉતરતી વખતે લોકે! ખૂબ જેસથી બરાડા પાડતા હોય, પ્રદર્શનમાં 
એક જગ્યાએ આફીકાથી ખાસ તેડાવી મંગાવેલા સીડીએને રાખી 
તૈમની રહેભી-કરણી અતે તેમના નાયતુ” દશ્ય બતાવવામાં આવતું હતું 
-અને માશ જેવા હમેશાં તે દર્યે। જનારને તેમાં કરાં નવીત લાગે 
નકીં*પણુ બીન સુમાફરોતે માટે તે પણુ એક ખરેખર જેવા લાયક 
દક્ષ હતું, એક વળી બીછ “ગ્યા ઉપર ચર્ય, યદ્ર અતે મહે જેવા 
તરફ દૂરીજેઇ ડોઇઉેલાં ટત. એક 2ેકાણે તેરોટિવ અને પેઓઝી૭ 
કર્ટના તારોની ગેઇવણુષી મે!ટરકાર ચલાવનાં શિખવવાની સગ્રવડ 
રાખેલી ત્યાં દાઇપણૃ અ કે પુરષ જઇતે કાર્ ચલાવતાં શીખી શકે, 



*જયટ વ્હીલ? પ્રદર્શનમાંનુ પિયેના 





-ગ્રવાસ ] ભારતની બક ખીજી હાંસી ૭૭ 

“એક જગ્યા ઉપર વિજળીના એરોપ્લેન રાખેલાં ન્યાં આગળ જઇ 
દરેક માણુરા “તેની ર્યના અતે કરામૃતનો અભ્યાસ કરી રાકે 
અતે એરૉપ્લેનતો ભય તેતા મતમાંથી તદન જતો રહે, આ 
ખધી જુદી જુદી વસ્તુએ નવા માટે જુદી જુદી રી આપ- 
વાની હોય છે. આ બધા ઉપરાંત, વિજળીક શક્તિથી કામ 
કરતો ખનાવટી મતુષ્યોની જે શેધ થષેલી છે તેના નછુતાઓ 
પણુ વાં મોજૂદ હતા. છવત મવૃષ્યોની માફક જ આ બતાવરી 
પુતળાંએ વિજળાના પ્રભાવે બધું કામકાજ કરે છે અતે આ 
શૈધરમાં હજુ વિશેવ સુધારા વધારા થતા રહે છે-જેથી કેઇઇ વેળા 
લડાઇ જેવા ધસગે જરૂર પડતાં આ “વિજળીક મતુષ્ય” પાસેથી 
કામ લ શકાય તેનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ તેતે આપી શકાય, પ્રદશનમાં 
દરિયામાં અતે પૃથ્યી ઉપર યતાં જૂદી જૂદી જતતાં પ્રાણીએતો 
પણુ સંગ્રહ હતે, પ્રદર્શનમાં કે ખીજે ન્યાં ફરીએ ત્યાં ખાવા 
પીવાની સગવડ માટે સરસ રેસ્ટોરાંએ તે! બધે હોય જ હેય. 

પ્રદશન વિષે લખતાં જર્મનીમાં એક વાર્ એક પ્રદર્શનમાં 
હિંદી પ્રનનની જે હાંસી કરી હતી તે વાત યાદ અવી જાય છે, 
ભાના એક એવા પ્રદર્શનમાં કાળા રગતા, મોટા પેટવાળા, વિચિત્ર 
આકારના અને માથે પીળા વાળવાળા, ભાખારીઓના વેશમાં 
સજ કરેલા હિદીવાતેતે મૃક્વામાં આવ્યા હતા. સ્વરેશની આવી 
નિર્દય હાંસી થતી નેધ્તે જર્મનીમાં ભણુતા હિદી વિવાર્મી ઓનાં 
ક્લિ દુભાયા અતે તેએ એ વિરોધ રૂપે ઠડતાળ પાડી, કે!ત્સલતે 
ચ્યર્છીઓ કરી અને હિદી સરકારને તારે કરી પરિણામે એ માણુ- 
સેને પાછા દેશ ભેગા કરાવ્યા હતા, અલખત્ત, જર્મની કૈ “ગુલામ” 
પ્રજથી ડરી ગયું ન્હોતું, પણુ અત્યારે ગરીબ યઇ ગયેલ જરમનીને 
ગુજરા માટે 'હેદ્સ્તાનના બજર ઉપર ઘણુ આધાર્ રાખવો પંડે 

છ તેથી તે કમાણી તુટી જવાના ભયથી તેણે અ હાંસી બધ કરી 
જતી, એ મવુષ્યોના ફેટામાંટ્ો મેં જરમનીમાં નયા હતા. યુરોપની 
આ પ્રન્તએ કદાચ હિદીઓને આ રીતે તતો રું પણુ પશુઓના 
પિજરામાં પણુ લોકોના તમાચા માટે મુરી રાખે તો તેમાં આશ્ચર્ય 



૮૦ ચર્વવ્યાપી હગ્ક0િ? [ યુરોપનો 

નથી-પ્રમકે વમ્તુન* પરએતી પણુ યુરોપની પશ, આપણા દેશમા 

ભાપરે મતુષ્યાતી આકીએ છીએ તે કતા વધુ સારી કીંમત 
આકનારી છે, 

યુરાપ્રમાં દૈમેદેશની પ્રનત વગ્ચે જેમ હ્ન્નર-ઉરાગ અતે કલા 
-કાન્મિરીની હન્કિઇ ચાતે ટે તેમ ખૂબમુન્તીની, રીતત્રાતની, 
ઉંચા ખાનપાનની, તદઃ્તીની, કામ કન્વાની, મોજમાખ ભોમ 
વવાતો અને મ્વગ્સપ્રેમની તેમ જ દેશ મ મરી રી*વાની પણુ 
મર્વન ઇન્ક ચાવે ટે અતે તેમાં એક દેશતો વતતી પેતાને 
ખાન્ત દેશના વતની &-તા ગઇ રીતે નત્રડ ગણાવવા માગતે! નથી 

યુરોપની થરીમત આએઓતે મમય 1દવમના ૨૪ કકા*માથી 1૪ 

કનાક તેણ પોતાના શરી-ની ખૂગત્ર તી વવાન્વામાં અને ટાપડીપમાં 
જત્તો હરો બારીના છ કડાક ઉંધવામાં ને ચા? કતાકે કામ 
કર્ષામાં જતા હને, ત્યારે પુર્વે! પણુ અ કલાક કામ કન્્તા હમે 

તો છ કતામ ઉનમા અને ધ્ય કતાક કપડા પટેન્વામા, બધનની 
ટાપીપમા અતે મોજમાખમાં જરૂર ગાળતા હોવા જેઇએ 1 

વિષેનામાં ત્રણુ ત્તિમ રો*1ઇ ત્યાથી પરી ઠગી 7વા નીધ્ા 
અમે એવે કમ નખેતે દતો કે નમતો જેગતા મેશા શરેરો આવે 
તે દિતમતા જેવા “મતે તાના ગામડાઞામાં નતવામે :દી પકત 
મામ્યઝ્વનતુ નિરીક્ષણુ કરતા «7ઝુ મા રીતે ગામ્યપ્રશ્તના છવનતો 
અનુત્રવ કતતાતો અમતે બહુ મનમ અવસમ મળતો અને નાતા 
ગામડાઓની પ્રશ્ન મને બહુ સુખી, મતોવી, મભ્ય, વિતમી, આ”? 
ગમન્માં અતિ €દાગ “મને મી_ બોલનારી તથા નતિ પ્રમાણિક 
માગમ પડી આ જેતા જેતા હગળતી રાજ્યધાની બ્યુડાપેક્માં 
પરેથ્યા આ શરેગ બા- લાખની વમતિવાળું અતે ઘસે અમે 
વીતેનાતે જ મળતુ છે આ રાહૅન્ની અદમ હતમાં કે”વાક નમમે 
ન્ક્નિ મૂડીદારાએ ધી વી મુડી રોકી મેરડીની માફક “ બીમ કટ”માથી 
ખાડ બત્રા કેતા શકાતા ચાડ કરર છે ખૂન? 
કાન્ખાનાના માતિક તરીકે ત્તાબાવિક રીતે આ કા-ખાનાએ 

જવાની મતે પમત પગ્કા લતી પગ આ વખતે ખાડતી મોમમ 



કન્ન્્------------------------------------------------* 

ગ્રવામ ] ઝાઇંસતુ કાશ્રતુ કારખાનુ તવ 

નહીં હોનાથી બધા કારખાનાએ બધ હતા એટને તે લાભ પણુ 
મગો શકતે નહોં આ શડેરની બાજુમાં એક લોખડતો સામાન 
બૂતાવવાતુ જગી કારખાનું પણુ અમેરિકન સુડીયી ચાનું થયેલુ છે 
મુરેપની હારેલી અતે નાણાની તગીવાગી પ્રશ્નના ૬ન્તર-ઉયોગોા 
આ રીતે થીમત અમેરિકાના ટાથમાં «તા “4 છે એ પણુ ઝક 
કિસ્મતની ભતિહારી છે ખ્યુડાપેસ્ટમાં ખે સ્તિમ રોકાઇ પાઠા 
મો? ર્ત્તે આગળ વધી રસ્તે શહેરો અતે ગામડાઓ પહાડો અને 
પાણીના ઝમ્ણાએ નેતા જેતા, માર્ગમાં એક દિવસ ચેકોસ્લે- 
વા#ીઆતા પાટનગર પ્રાગમાં રોશાઇ કુદરતના શૌદ્યતુ 
અવતોમ્ન કરતા ખે દ્વિસના ધવાસ પગી જર્મનીના સેકસતી 
પ્રમણાના પાટનગર ડ્રેસ્્તમાં આવી પહોચ્યા તે વખતે ડ્ેસ્ડનમા 

પણુ એક મઠ પ શત ચાડ હલુ તે જેવા ગયા તેમાં એક કેવળ 
નળી અજયગ વસ્તુ જઇ લાકડા અતે સીમેટથી બાધેલુ પૃથ્વોના 
ગોળા જેવુ એક ગોળાકાર સાત મજલાનું મશાન હતુ દરેક મજલા 
ઉપર્ ૨૮ દુકાનો હતી આ આખુ મકાત એક ગોળ ચકર ઉપર્ 
ગોઠવેનુ ઇતું અને સીડી માર્મે' તેતી ઉપર ચડીએ એટને નીચે 
ગોધવેના એછનતા નર્થી આ વિચિત્ર ગેળા ફરવા માડે અતે 
પડૅના તો આ ખૂખીની ખબર પડે નહિ-પણુ ઉપર ચડયા 
પછી એમજ ખ્હીક લાગી નય કે આખુ મમન પડવા લાગ્યુ છે 

અતે દિનને ઘડીભર જરૂર ગભગટ થઇ ન્તય 

પ્ર્શન જોયા પકી ઝાઇસતી શ્રચની કફ્રેકટરી નનેવા ગયા અને 
તેના ભના મેતેજરે અમારી સાધે પૂરીને '્ેકમરીનું તમામ કામકાજ 
અમોને બતા યુ આ ફ્રેકટરીમાં કાચનો ને સામાન ખતે છે તેના 
જેનો સામાન દુનિયાના બીન ગઇ દેશમાં કયાતે ખતતે! નથી 
દૂ મૌનમાં, કેમેરાએમા ચર્માએ મા અને હોગ્પીટલાનાં ઓન્નરેો 
મ અહીંના બતેતા કાચો દુનિયાભતના દેશોમાં નીકારા કગ્વામા 
આવે છે આખી ડ્રેક્ક્રી નિગતે ફરીતે જેતા અમેોતે ચાર મ્યાક 
લાગ્યા તાથી ચાઝે ઉંચા ઉચા પહાડોની નીચેની ખીણા જેવા 
ગયા પકડશે ઉપરથી આ ખીશોમા પ૦૦થી ૬૦૮ કી? સુધીની 
કે 



હ ઝે 
૮ર પાછા ખર્લીનમાં [ યુરાપને 

ઉડાઇ બરાબર જેઇ શકાય છે અતે તે ખાણેમાંથી હેમ્બુ્મ અતે 
વીયેના સુધી પધરાતી વિશાલ નદીન] ઝરણાં નજરે પડે છે, આ 
*પહાડો ઉપર એ વખતે એક વિદ્યાર્થીએતી ડુકડી ફેરવા માટે 
આવી દતી, દશથી બાર્ વરશતી વયના નાતકાં ૩૨ વિવાથીઓ, 
"સાધે તેમતો એક શિક્ષક અતે 'મેઇડ' હતાં, તેમતે જોઇતે અમે 
ખૂખ રાજી થયા અને સહું વિધાર્થીઓની સાથે મળી ૧ પાઉડના 
થોકલેટ પીપરમેટ વગેરે મગાવી, નીચે બેસી એક કાગળમાં બધું 
ખાવાનું ફેલવી મારી સાથેના ડોકટર, હું અને એ ૩૪ માણસે 
મળી ૩૬ માણુમોએ એક નાનકડી ઉજાણી ડરી. આયી છોકરાએ 

ખૂબ હરખાઇ ગયા અતે અમારાથી છુટા પડતી વખતે જર્મન 
ભાષામાં “અશીડઝીન” “અશીડઝીન” એમ હર્ષના પોકારે 

કરતા ગયા, 

આટલા વખતમાં અમે કુલ ૧૨ દ્વિસમાં ૨૪૦૦ માલતી 
મુસાષ્રરી મોટર રસ્તે કરી ચુકયા હતા એટવે કૈક થાક લાગ્યા 
હતો. તેથી આશાયેરા લેવા પાછા બર્લીન જવા 
ઉપડયા, અને ડેરડતમી રવાતા થઇ ડલાકનાં ૪૦ માપ 
કાપતી અમારી મોટરમાં અદી કલાકે ૧૦૦ માઇકના અતર 
ઉપર્ ખર્લીન પહોંચી ગયા. અહીં ડાકટરતે મારી તળીયત બતાવતાં 
તેણે ધણો સુધારો થયેલ જહેર ક્ષા અને મતે પોતાતે પણુ 
ધરો! સુધારો લાગતે! હતે. પણુ ડોકટરે હજી ખીન્ન બે અવાડિયા 
સારવાર ચાલુ રાખવાની સલાહ આપવાધી અમેરિકા, કયુથા, 

મેક્સિકે। વગેરે દેરો માં જવાના મારા મનોરમા ભાગી પડવા લાગ્યા, 
મૃતે મુંઝવણુ તો બહુ આવી પણુ ઉપાય નડેતે!. ભાષાનું શાન 
નહીં, એકલા રહેવું તેથી સમય પસાર યાય નહીં અતે કઇ ગમે 
નહીં તેથી કરી ડૉકટરતી ₹ન મેળવી તેના એસિસ્ટટને સાથે લઈ 
રેનમા# જવા નિશ્ચય કર્યો, સાથે જે વિજળીની સાર્વાર્ ડોકટર 
મતે આપતા હતા તૈતા યંત્રો લઇ લીધા જેથી પ્રવાસમાં 
પણુ સાશ્વાર ચાલુ રહે. અમારા મોટર ડ્ાઇવર આખા યુરોપના 

* રસ્તાને] ભોમીએ લતો, પણુ ભારે મિજાજ દતે।. કૈ ચીજ લાવવા 



થ્ક્ઝ્ઝ્ઝઝડક્્ક્-્ડ્ક્કડડ 
પ્રવાસ ] ડેનમાર્ક મયાણુ ૮્ફ નકક 
પૈમા આપાએ તેમાથી અરતો અર્ધ ધેમાં ખાઇ જાય. ગામ 
માથી જતે ખરીદી કરીએ તેમાં પણુ પોતાવું કમિરાન ચખે ૪ 
અતે કૈ પૂઠવાવુ કરીએ તો “નોકર તેરા મગર કહા ન કર્” 
એવે ન્યાય રાખી ઉવટો સામે થાય, અમારે તેની પાસેથી કામ 
લેનાતુ હહુ અતે હવે થોડા દિગમની મુશ્કેલી હતી તેથી જેમ 
તેમ ચવાવી લીધુ. સવારના બર્લીનધી રનાતા થઇ ૨૬૦ માઇ- 

લનો એક દિવસમા પ્રવાસ કરી સાઝે ડેનમાર્કના પાટનગર 
કોપતહેગનમાં આડી પડોચ્યા, 



ગ્રકરણુ ૯ સુ 

ડેનસાડ-તોરવે-સ્વીડેત અને જોડાંડે 

વા તવા પ્રદેશો જેવાતા આતદમા મુસાફરીનો થાક કયાં 
થાલ્ધો જતો તે જણાનુ ન્ડોડુ, કોપનહેગન પહોચી રાતોરાત 

તે જમીને સુઇ રજા અને એક ઉંડે ચવાર પડી. અહી આતશ્રા પછી 
ખબર પડી કે અહીથી તોરવે અતે સ્વીડન બહુ નછક છે અને 
રસ્તે સ્ટીમરતી મુસાદ્રી છે તેમાં સ્ટીમરમાં મોટર ચડાવી બીજે 

કાંડે ઉતરી મોટર રસ્તે નોર્તે-સ્વીડતતો પ્રવાસ ડુંક વખતમાં થઇ 
શકે તેયું છે તેથી કોપતહેગન જ્નેઇ તુરત તે દેશે! જેવા જાવું 
નકી કર્યું”. જર્મની, ઓસ્ટ્રીઆ, હંગરી, ચેકેસ્થેવાકીઆ, યુગે!* 
સ્વોગીઆ, ડેનમાર્ક, સ્વીડન વગેરે દેશોમાં *7રમત ભાષા ખોવાતી 
હવાથી મારી સાધે આવેવા જરમત ડોકટર મતે બહુ ઉપષોગી 
થઇ પડયા અતે આ પ્રવાસમાં ભાષાની મુશ્કેલીથી કશી અગવડ 
વેઠ] પડી નહીં. 

ગોઠવેલા કમ પ્રમાણે બીજે દિવિગે દોપનહેગતમાં નવા લાયક 
સ્ધળા-મ્યુઝીઅમે।, લાધ્બેરીએ., દેવને, મરેવો વમેરે પતાવી રાતના 
નિયમ પ્રમાણે થિયેટરમાં તાટક જેવા ગયા, આ રાડેરના ”ેટલાક 
થિયેટરો ખાસ વખણાય છે. ડેનમાર્કતો ધણેખરે વેપારી સબધ 
હેમ્છુ્ગની સાધે છે, યુરોપના લગભગ બધા જ શહેરોમાં બીર અને 
દર્ બતાવવાના કારખાતાગા તો હોય જ છે તેવા આ રહેરમાં પણુ 
છે, બીજે દિવિમે ડેનમાર્કના ખીન્ત કેટવયાક શહેરે! તથા નાનાં નાના 



ઝડ ડક 
પ્રવાસ ] ધૂળુમાથી સેન «પ 

ગામડાઓમાં ફરી ત્રીજે દહાડે સવારે સ્વાતા થઇ દસ વાગે 
શમુદ્ર કીનારે પહોચી મરમાં બેક્ષ અતે બપોરે ૩ વગે 
શ્ીડનના બદર ક્મેક્હેમ ઉતર્યા અમલ થડી પડતી હતી અતે 
ખરે બપેરૈ પણુ તાથી આખુ શરીર ધૂઉ હતુ તેથી વિચાર 
કીનો કે બતે તેટલા ટુક વખતમાં તેગ્વે-ગ્વીડનતી સફરે 
સમાપન કરી લેવી 

સ્તીડનની ભૂમિ પર ઉતરી મોટર રસ્તે કીનારે ફીનારે તોર્વે 
તરફ પ્રયાણુ ક્યુ . રસ્તામાં કુદરતના રમણીય દ્રશ્યો, બરના પહાડે!, 
પાણીના ઝરણાએ અને મોટા ધોધ, લાકડાના જગતો અને 

સૂર્યના કર્ણો જેમાં પ્રવેશ કરી રકે તહિ તેવી ગીય ઝાડીઓ 
જેતા જેતા તોરવેના પા?તગર કિગ્ટીઆતામાં પહોચ્યા અહીં 
એક ગોળી લાકડાની કેક્ટી હતી તે જેવા ગયા આ -ટ્રેકટરી 
મક્ષસી બળથી કામ કરતી હતી તેની અદર હમેશનુ ૨૦૦૦ ટન 
લાક્ડુ અતે ૫૦૦ ટન કાગળ બનાનવાનો માવે તૈયાર થાય છે 
દેવતરતા સીનીંગ મોડે અને બીન લાશ્ડાના માલની હમેશા એક 
આખા સમર આ કારખાનામાથી સીધી કેત માતૃતે ભરા 
લૈયાર્ થાય છે લાધ્ડ!માથી પડતા વેર અને છેગાએ તથા 
બાજુની ઝીણી ઝીણી “સ્યોભાથી કાગળો ખનાનવાને। માવો તૈયાર 
કરવાની 'ફેક્ટરી પણુ તેતી જેડાજેડ # હતી આ કારખાનામાં રૅસાતી 

જાતનું એક લાકડુ થાય છે તેતે વેર્વાની શર્વતીના દાતા અક 

ઇચ પર્ળા હતા અને તેમાથી જે વેર તી'ળતો હતે તેની 
ગામડીએઓ પ્રેસમાં બધાધ્તે વૈયા? થતી હતી અતે તેના ઉપર 
ઇગ્ેડ અને ઇટાવીના માક માગમાં આવતા હતા તપાસ કરતા 
માગમ પડયુ ક આ ખધે વેર ઇગ્વેડ અતે પ્ટાવીમાં ખનાવરી 
કૈશમ ખનાવવાના કામમાં ઉપડોગમાં લેવામાં માવે છે અને તા 

તે લાખા ટનતા હીચા] ખપે છે તથા તેતી કીંમૃત પણુ ઘણી 
સારી ઉપજે છે 

આ ફાક્ખાનામાં કામ ક્નામએમાં મોરા ભાગ મોનો 
હતો. યુરોપમશ્માં સર્યત્ર એદીગોમાં હીમામી કામ ઉપડ કેશીધરે] 



ઝડ: 
તદ નારીન્પૂજન [ યુરોપને 

તરીકે, ઇનોઇસ ક્લાર્મે તરીઝ, ટાઇપિમ્ગે તરીકે, હોટેતોમાં 
પીન્સના? તરીકે, ટેવીદોન ઉપર, દુશતોમાં મિતોમાં અતે રર. 
ખાનાએમાં જ્યા હળવુ કામ ન્ર્વાતુ હોય હા બડે જીએ જ કામ 
કન્તી નજરે પડે છે. હિદ્મ્તાનની માફક નવમ ખેમી ગપ્પા 
માત્તાતુ-પાન્કી નિદા કુથલી શન્નાતુ અતે એક વગ્મમાં ખે થાનન 
મતી માતા યનાતુ આ દેશમાં બડુ એડી ઝએતે આવડે છે 

અહીં તો જીએ પુગ્વોતી જેડાજેડ ઉભી રીતે શ્રમ &રે છે અતે 
પોતાના ભગ્ણુપોષણુ માઝે પુરૂષની ચુગામી વે'તી નથી પણુ પોતાતી 
જાત ઉપર જ આધા? રાખે છે અને પુરૂષોના કગ્તા પણુ ચડી* 
આતા હો ભોગવે છે. એ હટે પુર્ષોએ તેમતે રાજખુશીધી 
આપ્યા નથી પણુ ઝ્રીઓએ પોતાની સત્તાથી ને રાકિતવી પ્રાત 
કર્યા છે તે પોતાતી સ્વતતતા મેળવી લીધી છે. આ સ્વતન4તા 
એતે સુધીની છે કે પોઇ પુરૂ] આવતું અપમાન કરે તો. ઔવી 
ફરિયાદ પત્થી વમર્ તપાગે તેતે સન થાય અતે જે જી કરચ 

*ઇ પુરતુ અપમાન કરે તો પુરતી ક્ યાદ સાભળીને ઉતરી 
તેની હામી થાય પણુ તેની ફરિયાદ કેર કરે પણુ નહિ, કેમકે 
ઔઝે કરેલું અપમાન તો પુર્વોતે મા? માતયચક અતે જિત્દગીત' 

એમ લાવા જવુ ગણાય છે આ પ્રમર્તી 'નારી-પૂજા” હાત 
યુરોપના દેગેદેશમાં થઇ રહી છે 

નોરવેમા ળે ત્વિગ શેમઇ ત્યાથી સ્વીડનતી રાન્્યધાતીતા શહેર 
સકડોમમાં પથ્ય આ દેશમાં એક એવે! કાયદો છે કૅ નાવું 
મ્રોઠુ દશ મવુચ પોતાના જત્મત્વિમે બે નવા ઝાડ વાવે દેશને 
સમૃદ્ધ અતે આઝાદ બતાવવા માઝે “મા કાયા કેતો સરા |! 
દ્રડી ઘડી મતે એ જ વાત યાદ આડી “નય છે કે આપણુ 
દશમાં આ જેતા કેરી દર્દશા પવતેં છે] આપણા દેરાના લેદે 
મે? ભામે એક બીન્નનુ ખુર્ફ્ કર્તામાં અતે પોતાના ધગ્નો કચરો 
મુને પાડેશીતા ઉંય માં ફેશ્વામાં ત્સાક લે છે તેતો અધ 

ભાગતો ઉગા પણુ આવા દેમોતો દખતા જેઇ જેઇ પોતાના 

રૃશની ઉન્નતિના માર્યો ક વામાં બતાવે તો મિમ મેડ જેતા 
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૮૮ અગ્વીનથી વિદાય [ ચુરાપતે નનરગ્ાસડ-ા નગન 
યુરોષતા કેટવાક દેમામાં કોગમો નિગડુવ થતો તથી તેથી 

તતા ન્હેતા પાધીતે કાકુમાં લષ્તે તેમાથી વિનળીક બળ મેળવી 
રએ! વગેરે ચનાવવામાં આવે છે. ગેરોપવું' કોઇપણ મોડુ રારે? 
નથી દર બાધવામાં આત્યુ તથી તે કાન્ણે પાણીની અતે ન”તા 
પ્રવાડી મળની મમવડ ખૂમ મળી રકે છે પટાવી, ન્વિઝ વેડ, 
સ્પેન, ચેમેમ્લોનાઝીઓ વગેરે દેશોમાં ગોવસે! અતે લોડુ નીપજતા 
નથી તેએ તે માવ માસે પાડોશી ૩ ો પામેધી ખરીદી કરે છે 
પણુ રેલ્વે ચતાવવામા મ્વીડત-તોર્વે, પોતાડ અને મ્વિજઃતેડને 
ખીતકુન ગમતી જર? પડતી નથી કાણુ કે ત્યાના પાઠાડોમાથી 

બ્હૈતા અનેક ઝતએમાથી ટન્બાધ્ન ગોધ્વીતે તેતા બળથી રૈ વેએ 
ચનાવવામાં આવે છે. 

નોન્વે-ત્વીડન અતે પોતાડ વગેરેવી આરારે ૨ હજર માઇતતી 
મુશાફી ૧૨ દિવિરમાં પૂરી કરી પાઠા અમે બ વીત આના. નને 
સાથૅના ડાશ્ટચ્ની સારવાર તો! ચાત જ હતી અતે બ નીનમા ડોક રે 
મરી તપાસ &રી ત્યારે તેમને લા યુ કે હવે મતે કશી યન્યાદ નથી, 
તેથી આખરે ડાશ્ટરતી માતરજતમાથી દુ છુષ। થનો ખીજ ૮ લ્વિમ 
ખરવીત રેકાવો તેટલામાં ખયગ મર્યા કે જરમનીના ઇતર? ઉ્દાગના 
મહાન ધામ વિપઝીક ખાતે એક મોડુ ઔવાગીક પ"શન ભરા- 
વાતુ છે તેથી તેવો સત્સ લાભ હાથમાંથી જવા ન દેવાને નિશ્રય 
કરી તિષઝીક જવા વિચાર નટી કર્યો હેમ્યુગમાં ઢાગાના વૈષારી 
અતે તરારા મિત્ર મિ તૈયબઅવી સીચક દતા તેમતે ખમર આપ્યા 
% અષૂક તારીખે દુ ત્યા આવીશ ને ત્યાથી આપણે શાથે વિધઝીક 
જઇશું પણુ તે કાગળ તે ભાધ્તે મોડો મળવાધી અયવા ખીશન 
ક્રાઇ કારણે જૈ હેમ્ખુ્ગ પષાચ્તોદ તાર પરેલા એ ત્યાથી તીક્ળી 
ગયા હતા. 

બસ્ીનના મારા ડોકરતે તેની ભારે શી ચુક્ની ।પી સાર્ 
વાર મ? ઘરો! ઉપકાર માની છેની ચનામ કરી લીધી ત્યાર પછી 
અન્લીનના એક કોટ્પિતિ ગણાતા ફીડ કપના શારખાનાવાળા મિ એફ 
સી. ગ્વેરાર્ના મેનેજર મિ આ ડ્રેડ કોનતે સાથે લઇ ૧૨૦ માઇવતો 



પ્રવાસ ] ક્રીડ-કપતું કારખાનું દ્રદ 

પ્રવામ કરી હું હૅમ્બુમ પહોચ્યો. હેટેલના ઉતારાની ગગવડ કપના 
એજટે પહેલેથી રાખેલી હોવાથી રાત્રે વાં પહોંચી હેટેલમાં સઇ 

૨૯1. ખીજે દિવસે સવારમાં ફરીને શહેર નેયું અને સાંજના 
ાંનું મ્યુઝીઅમ 'તથા જનવરોનું પખ્યાત સગ્રહસ્થાન જેઇ 
આવ્યા. હેમ્બુર્ગ લગભગ ૧૦ લાખ માણુસતી વસતિવાી મોટુ 
શહેર છે અતે જરમનીરનું વેપાર ઉદ્યોગતું અગ્રણી શહેર ગણાય છે. 

રસથે ભે।જત વગેરેથી પરવારીતે બોલવી શીબ્મવાળા સીતેમામાં 
જેવા ગયા, બીજે દિવસે ત્યાંતુ ખદર્ જેવા ગયા. આ બદર ઉપર પદ્ 
હર્ ટનની મોટી રાક્ષસી સ્ટીમર મહામ બળી ગઇ હતી. તાથી અમે 
સાઇસલ અતે રૂનાએ જ ટાને મળતા ગયા અને તેમતી સાથે ભાંગી 
તૂટી ભાવામાં વેપાર સબ ધી કેટલીક ચર્ચા કરી. રાતે તેમની સાથે ખાણું 

લીધુ, બીજે દિવસે સવારે તાથી લિપઝીક જવા માટે ઉપડ્યા અતે 
રસ્તામાં બે કલાક મેગડીબગ રોકાયા. આ જગ્યાએ કપના 
કારખાનાની એક શાખા છે અતે ઢાં પ્રેસ, કોરાના 
મૂશીન, જીન વગેરે મશિનરી ખને છે, ફીડ કપતુ કારખાતુ 
આજથી આશરે ૧૦૦ વરમ ઉપર એક હાથતી ધમણુથી શર થયુ 
હતુ અતે આજે આખા જર્મનીમાં પહેલી પ ક્તિતુ કારખાનું થઇ 
પડયું છે તે ઉપરથી સાહુમ, ખત અને ખુદ્ધે વડે મતુષ્ય કેટલા 
અતે કેવાં મહાભારત કાર્ષા કરી શકે છે તેનો બરાબર ખ્યાલ આવે 
તેવું છે. આ કપનીના કારખાતાએ। કુલ ચાર જુદા જીદા સ્થળોમાં 

કોમ કરે છે તેમાં એરાન ખાતેનુ જગી કારખાનુ સવથી મોડુ છે. 

મેગઠીબર્ગથી આગળ ચાલતા રસ્તામાં મોટર ખોટકાઇ જવાથી 
પોડ ગમય નકામો ગયો તેથી છેક રાતના ૧૨ વાગે લિપકીક 
પહેચ્યા તે હોટેલમાં અગાઉથી ગે!1વણુ કરેલી હોવાથી ૪ સુઇ 

સલા, બજ છસો રારે મે. સસકની યુકત થઈ અરે ઈ 

પ્રદશાન જેવા ગયા. તે જગી પ્રદ્શનમાં માત મરિનરીતો વિભાગ 
નેતા સાંઝ પડી ગઇ, અને કટાળી જવાથી, મારે જે કેટલીક 
મશિનરી ન્નેઇતી હતી તેના ઓર્ડરો આપી સાંજે મોટર રસ્તે ૧૦૦ 

, માઇલ દૂર પાગ બરલીન સહોંચી ગયા. સા બે દિવસ રોકાઇ 
૧૨ 
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૯૦ જર્મનીનું સશ્રાકામ [ યુરાપનો 5 “૬ 
આરામ લઇ ત્યાંથી કેમનીય તરફ જતા ઉપડયા, રસ્તે લિપઝીકના 
રગના કારખાનાંએ! જેઇ કેમતીચની મિલ મશિનરી અને બ્લીચીંગ 
મશીનરી જેઇ. આ વખતે બર્લીનમાં છ વરસથી વસવાટ કરી 
રેલા એક મિ, શાહ નામના ગૃહસ્થ મારી સાધે હતા અતે જર- 
મન્ ભાષામાં વાતચીત કરવા ભાટે મતે તેઓ ધણા ઉપપોગી થઇ 
પડયા ઘતા. જરમનીની મિલ મશીનરી મતે ઇઝગ્લેંડતી જેવી સારી 
લાગી નહીં જ્યારે તેના જેવી ડાઈંગ (રંગવાતી) અતે બ્લીર્ચંગ 
ઊપડ ધોઇ સાફ કરવાની) મરિનરી દુનિયાભરમાં ખીજે કયાંયે 
બનતી નથી. હિંદુસ્તાનતી ધણીક મિલેના તે માટેના ઓર્ડરો 
અપાષેલા હતા એમ માલમ પડયું. આ પ્રવાસમાં કેટલોક 

વિશેવ કારખાનાંએ જેયા-એક કારખાનામાં હિદસ્તાતતી રેથવે 
માટે ૧૨ એતે! તૈયાર યએલાં પડેલાં હતાં. તે ઉપરાંત જરમતી* 
ના રંગનાં કાર્ખાનાંએ ન્યાં. આ દેશમાં કોલસાના કચરામાંથી 

સરસ રંગે! ખનાવવામાં આવે છે જે આખી ડૂનિયામાં પ્રખ્યાતિ 
પામેલા છે. પ્રવાસમાં રસ્તે જરમત સીએ મળે તે અમારીયામ- 
ડીતો રંગ જેઇ હસતી જાય અતે અમતે હબસીએતી ઉપમા 
આપતી જાય એ અતુભવ પણુ યષે. 

રંગના ખધાં કારખાનાએમાં મળી જરમનીમાં કુલ પાંતરીસ લાખ 
શાણુશે। કામ કરે છે. તેઓના પગાર દર અઠવાડીએ ચુક્વાય છે. એ 
મારે ચુકવવાની પદ્તિ એવી રાખેલી છે કે યાંત્રિક રચનાથી દરેક 
માણુસતી ઢિકટમાં નોકરી ઉપર આવ્યાતે! અતે ઘરે ગયાતે। સમય તે 
કામના કલાક્રે આપોઆપ નોંધાઇ તય અને દર અઠવાડીએ ટિકીટ 
આપોઆપ બદલાઇ જઇ તેમાં અડવાડીઆના પગારતે! આંકડે 
મંડાઇ જય, આટલા ખધા માણસોનો પમાર અ! રીતે દર અડ- 
વાડીએ મે કલાકમાં ચુકરાઇ “ય છે અતે તેથી રમય, તરરેવ- 
તતે1, માણસોનો અને પૈસાનો પુષ્કળ બચાવ થાય છે. 

લિપકીીકના રંગનાં કારૃખાનાંએ જેઇ પાછા અમે બરલીન 
આન્ા* બરલીનમાં હવે મારે વિમેવ રોકાવાનું કે આવવાનું ધધોજન 
ઇતું નર્હી તેથી મિત્રાને મળી લઇ જવાની તૈયારી કરવા માંઠી. 



સ્સ્ઝ્ઝક્્ડકડડડકક્ક--ક્કડડ 
પ્રવાસ ] વિસ્મયકારક “સીકે[ડા” હ્યુ ત્ઝઝ્ક્--સ-.ડડૃૃક 
મિ. એરરતે મળી વેપાર નિશે કેટવોક વાતચિત કરી. અતારે અમેરિકનો 
જર્મનીતે મકાતો ઉપર આડેથી દસ ટકાના વ્યાજે નાણા ધીર્વા માટે 
તૈયાર બેઠા છે, અને એ રીતે જર્મતીની કરોડો પાઉડની મિલકત 
અમેર્કિના હાથમાં ગિરે મુકાઇ ગઇ છે, અને આઓસ્ટ્રીઆ, હગરી 
અતે યુગેસ્તાનીઆ તે! કેનળ અમેરિકાની મુઠી ઉપર જ વે છે. 
છેલ્લે દિવસે ખર્લીનમાં એક નાટયપ્રપયોગ અને ખીજ #નતના ખેલે જેતે 
લાની ભાષામા “સીકોડા” કહે છે તે જેવા ગયા હતા. તેમા ખુદ્ધિના 
કટલાક નીન પ્રષેણે જયા. એક બાઇએ જૂદી જૂદી આઠ ભાવાઓ 
એક પાટીયા ઉપર લખી બતાવી તેમા ત્રણુ ભાષાએ તે! એકી સાધે, 
મે હાય વતી બે અને એક મ્હોથી એવી રીતે-લખી બતાવી, 
જર્મન, ઇગ્લીશ, જેંચ, સ્પેનીશ, પ્ટાલીઅન, *નપાનીઝ, અરેભી* 

અતે રશીયન એટલી ભાયાઓ લખાઇ હતી આમા અરેબીક અને 
જપાતીઝ ભાષાએ લખનામા કેટલી મુસ્કેલ છે તે જેએ જાણતા 
હશે તેમને આ કાર્ય કેટલુ હેરત પમાડનારૂ દશે તેતો ખ્યાલ 
આવરી. ત્યાર પછી ખીન્ન પણુ તેવા જ કે?લાક પ્રયોગો જેયા, 
જેમા કુતરા અતે કબુતર જેવા પ્રાણીએ પાસેથી આ લોકે કવા 
ઝરવા કામો લે છે તે નઇ બહુ નવાઇ લાગી દરેક શહેર .અને 
ગામડામાં કુતરાએ દૂધની, શાકની અને ઇડાની ગાડીઓ ખે'ચી 
જવામા કામે લેવાય છે કે? વસ્તુને એ દેશમા નિર્થંક જવા 
દેઆામાં આવતી નથી, કોઇ ઉપયેઃગી પશુ પખીને પણુ નનર્ બેસી 
રહેવા દેનામાં આવવુ નથી, અને કે; પણુ કામ કરી શકે તેવે 
મવુષ્પ વયા ધડીભર પણુ સુસ્ત પઠી રહેતો નથી. 

યુશૂપતી પોલીસતી નમ્રતા અને ભલમનરાઇ વિશે અગાઉ 
લખાઇ ગયુ છે. અહીં જર્મનીની પોલીસની નમ્રતા, ઉપયોગિતા 
અતે ભવમનસાઇતું એક દદાંત આપ છુ. અમે એક વાર એક 
મોટા રતા પરથી મોટરમાં જતા હતા તેનામાં સામે એક મેમોરી- 
યવની કમાન આવી તેમાથી એક મોટર મુરક્વીએ પસાર થઇ શકે 
તેટવી જગ્યા હતી. અમારા ડ્ાઇવરતી ગફ્લતથી સેષટર તે કમાતના 
ખુણા સાથે સહૅ# અયઠડી પડી તેથી ઉભી #હી. તરત જ ચાર્ 



હર્ જાહેરખખરા [ યુશેપનો 

જર્મન પોલીસ દે[ડતા આવ્યા અને અમને મોટરમાથી ઉતા 
ન દેતા આસ્તે આસ્તે ધકેનીતે મોટરને કમાનની ખહા2 કટી નાખી 

અતે પરી અમતે નમીતે રનામ કરી ચાતતા થડા સ્તામાં 

મોભર ઉમી રાખીને પોલીસનં દશારાથી પામે કોતાળીએ એટલે 
તરત 'જ આવે અને નમતો પૂક્વો દોય કે બીઝ કઇ માંડતી 
નેઇતી હોય તે! નષ્મતાથી જવાબ આપી સલામ કરીતે પોતાની 
જગ્યા ઉપર્ ચા વે જાય 

વે યુરોપની ધધાદારીએની જાર ખયર્ આપડાતી અવનવી 
પહ્દતિએ વિષે એક વાત તોધી લઈં અર્તીના દશોમાં પોતાના 
ધધાતી જહેર ખબરો આપી લેશકોના મત આરથ્રણુ કરવાતો પણુ 

એક ભણે ધધો જ થઇ પડને છે, અતે જાહેર ખખર્ પાધ્ળ 
લોકો લાખો પાઉંડના ખર્ચો કરે છે હુ એક નડી જાહેર ખળર્ 
આપવાની રીત જેઇ બડું ખુશ થતો હતો એક નાતુ એરોપ્ધત 
લવામા એક માધ્લ જેટલે ઉંચે નયા પાતળી હવા હોય 1યા ચડી 
જય અતે અદ તેતનો ધુમાડો બરી રાખે અને તે ધુમાડા 
વતે હવામાં ક્ગ્તુ ફરડુ પ્રકાશમાન અક્ષરો પાડતું ન્તત આ 

અદ્દોરોમાં જે જહેર ખબર આપવાની હોય તેવુ લખાણુ આવી 
જાયે લગભગ એક કનાક સુધી આ અક્ષરો આખુ ગામ વાથી 

શક તેવી રીતે હવામા દેખાયા *રે અતે પછી જેમ વાદળા છુટા 
પડે છે તેવી રીતે તે અક્ષરો એ* પછી એક છુઢા પ તા જાય 

શ*તાનના મોટા ગોળા સીવી તેમાં ગેસ ભરી હાયમાં છનીએ લઇ 
માણમેો તે ગોળાની મધથી હવામા ઉડે અને અહદથી પોતાતી 
પાસેના જડેર ખબ ના ચોપાનીઓ વગરે નીચે કેક અતે પછી 
છત્રીની મન્દ વડે ૫૦૦ રીટ જેટતે ઉંચેથી આસ્તે આસ્તે નીચે 
મેનનમાં કુદી પડે તે ઉપરાત વિજળીની ખત્તીઓમાં જુદી જુદી 
જાતના રગા અતે દસ્વી બતાડી મોડી રાત સધી આ બત્તીઓ 
સાડ મખ સે ગખાણે કેગ “અધર ફૃડાતવાની પણુ ૬ીત્તિ છે 

આડી રીતે આ ખુદ્ધિમાન નશ પોતાના ધરાકેને આકાવા મારે 
ક્લકુપ મગજમાથી અનેક જાતની તરજીયે ગ્થ્યા કરે છે 



પ્રવાસ ] હિન્ટી વિદ્યાર્થીએ! લ્૩ 

જર્મતીમાં હિદ્ના અતે સીવે।નના મળી આરાર્ે ૬૦૦ 
વિદ્યાર્થીએ અભ્યાસ કરે છે, અને બધા ભાઇચારાથી હળીમળીને 
રહે છે. તેમા કેટલાએક હિદીઓ તો હિદુમ્તાનમાથી દદપાર થઇ 
જર્મનીમાં વગવાટ કરીને રહેનારા છે. તેવા ખે હિંદી ભાઇઓની 
અમોને સુલાકાત થઇ હતી, તેમની આંતરિક સ્થિતિ મતે ખહું 
સારી લાગી નહીં. તે ખેલ્મા એક પ્રોફેસર ખરી અતે ખીન્ન 
મિસીમ સરેન્ટ્તી નાઇડુના ભાઇ મી. ચેટરજી હતા. તેઓ ખત્તેએ 
જરમૃનીમા લગ્ન કરેલા છે અને પે!તાના કૂડુખ શાથે ત્યા રહે છે. 
સ્વદેશ-માતભૂમિ-આવવાને_ માટે તેએ! તવસી રહેવા છે પણુ તેમને 
હિદ્રતાન આવવાનો પાસપોર્ટ ભળી શકતે નથી. તેમની, સાથેની 
વાતચિતમાં જર્મનીની અને યુરોપતી શાજ્યદારી બાથતો] સબધે 
મતે ઘણુ જણુવાનુ મળી શકયુ, પ્રોફેસર ખૈરી મી. પણમદઅલી 
ઝીણાને તથા મૌલાના મહમદઅલીતે મળ્યા હતા, અને પ્રોતાના 

છુટકારા માટે કૈક કોશિષ કર્વા બન્નેને વિતવ્યા હ્તા પણુ કશુ 
ચયુ નથી, આ પ્રે[ફેરરે કશો ચુતોહ કરેલો નથી પણુ માત્ર શક 
ઉપરથી સ? પામ્યા છે. તેઆએ અમેરિકામાં અભ્યાસ કરેલો છે 

અને યુરોપની પાચ જુદી જુદી ભાષાએ સારી રીતે જણે છે. 

બર્લીનમા હવે મારે જેવા કરવાતુ કશુ બાકી રહ્યુ નહોતુ, 
માત ખર્લીનતે હાલ તુગ્ત માટે છેલ્લી સલામ કરી લેવાની દતી 
તે કરી લઇ, મારે સામાન બધે રેલ્વે રસ્તે રવાના કરી બર્લીનથી 
લડન સુધીની એરેોપ્લેનની ટીક્તેટ ૧૦॥ પાઉંડની લઇ આકાશ 
માર્ગે બડ્લીન છોડ્યુ અતે સવારના ૧1 વાગે સાધી રતાના થઇ 
આઠ કલાકનો હવાઇ પ્રવાગ કરી સાજના સાત વાગે લડન 

આવી પડાસ્પો. 



મકરણુ ૧૦ સુ 

ઇંડલે'ડ 

થ્વીના છડ્રા ભાગ ઉપર રાજ્ય કરનારી, જગતના પ્રતિન 
હાસમાં આજ સુધી કદિ કોઇએ ન ભોગવેલુ એવું 

મહાન સાપ્નાજ્ય ભોગવનારી અગ્રૅજ પ્રજની માતૃભૂમિ ઇંગ્લેડમાં 
જે ઉલ્ત ગણે વડે એ પન્ન આ મહાન ર્યાતે પહોંચી છે તે-તે 
પ્રજાતું રવરેશાબિમાન, ખુદ્ધિખળ, હત્રર-કલા-કૌશવ્ય, ઇત્યાદિ અતે 
તે પનતી સમૃદ્ધિ જેવાની મારી જે ઉમેદ હતી તે ઈંગ્વેડતી 
આ ખીજ મુલાકાતમાં બર્ આવી. 

ઇઝગ્ડની રાજ્યધાની લડન શહેરના નામથી ભાગ્યે જ કોઇ 
અજાણુ હરો, આખા યુરોપમાં લડન સહુથી મોઃ અને ગીય 
વસતિવાછીં નગર્ છે. લડનતી વમતિ કુલ ૮૦ લાખ માથુસેની 
છે. અનાજની ઢગલી ઉપર્ જીડીએઓ ઉભરાય તેવી રીતે લડતના 
ગ્સતાઓમાં આખા વખત અપાર માનવીઓની આવજા ર્વા જ 

કરે છે, રસ્તે એક માઇલ ચાથીતે ન્યું તેય તો અગ કવાક 
લાગે, જ્યારે મોટરમાં બેસીને એક માઇલ કાપતાં એક કલાક લાગે 
એટલી શખત લેકેની ગિર્દી રહે છે. પણુ લડનના ભર્વસતિવાળા 
રસ્તાઓ ઉપર ચાવી જતી સખ્યાબધ મોટરો, ગાડીએ, ટ્રામ, 
સાઇક્લે! અતે બીન્ન વાહનોનો “ટ્રારીક”* તાંતી પોવીમ જે કુશવ* » 
તાથી થવાવે છે તે શતેતાં છક થઇ જવાય તેઝુ છે. અગાઉના પ્રક- 
રસમાં યુરોપતા ખીન્ન દેશોની પોવીસ વિશે મે ઘટતી તારી કરની છે, 



*---------*-------------ક 
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પણુ લડનતી પોલીસ એટલે યુરોપના બધા દેશોમાં અગ્રસ્થાન ધગવ- 
નારી પોલીસ. હિદ્સ્તાનમા પોલીસ એટલે પ્રશ્ન ઉપ? જુ મ્ કરનારી 
સર્થા જેવી ગણાય છે, ન્યારે યુરોપની અને તેમા પણુ ઇંગ્યેડની પોલીસ 

એટવે પ્રજ્નની ખરી સેવા કરનારી સસ્થા છે. પોવીમના માણસોના 
કદાવર શરીર અને માન ઉપજાવે તેવી આકૃતિ ઉપરાત તેમને 
શહેરતા એકેએક ર્સ્તાતી અતે ગવીકુ ચીની તથા મકાનની પુરેપુરી 
માહીતિ હોય છે અતે પૂછનારને સુદ્લ કટળેો કે ગુરસે। બતાન્યા 
વગ? તેએ અતિ નખ્રતાથી અતે શાતિથી હગતે મ્રોથે ખધી માહિતી 

આપે છે. રસ્તે ચાલનાર રાહદારીએનતી બધી કાળજી પોલીસ રાખે 
છે, કાઇ બાઇ માણુસ હોય ને સાથે ન્હાના બચ્ચાઓ હોય તો 
આવતા જતા વાહતે વચ્ચેથી તેમતે તીઝળવામાં એટવે સંધી મદદ 
કરે કે એ ખાવકોને પોતે તેડી લને રસ્તાની ખીઝ ખાજીએ મૂકી 

આવે ત પાઢ વળતા સવામ બજાવે પોલીસ ફકત ઉંચો હાથ 
કરે એટલે ખુદ શહેતશાહની મોટરકા? જતી હેય તો પણુ એક ઇચ 
પૂણુ આગળ વધી રકે નહીં એટલી હદ સુધી ત્યાની પ્રજા પણુ 
શિસ્તને માન આપનારી છે. હિડુસ્તાનતા દેશી શનયોમાં છ છ 
અને આઠ આઠ રૂપીઆને। પગાર ખાતાર પોલીસના માણુસે। માયામા 
કોઇ રક મહારાજ નેવી રાઈ રાખીને ફરે અતે તોછડાઇ અને 
અસભ્યતામા હદ વટાવી જાય તેમતી આ દેશની આવી વિનયી 
નમ્ર અતે સૌજત્ય ભરેલી પોલીસ સાથે સરખામણી શી રીતે કરી 
શકાય1 દેશની જેવી ધશ્ન હોય તેવી જ પોતીમ પણુ હેને ! 

લડતમાં જે અનેક અજયબીએ બ્તેવા જેવી છે તેમા પ્રયમ 
તો ત્યાની ટયુબ રે/વે એટલે જમીનની નીચે ભોયરાઓમા ચાલનારી 
રેલે છે. જમીન ઉપરના ટ્રારીકતે આડી ન આવે તે ખાતર ખાસ 
જુદ્ધિશાળા ઇજનેરોએ જુદ્દિ દોડા્ગ આ રવ જર્માનરની નાચે 
ખાધેવી છે. તેનો એકદર વિસ્તાર આશરે ૩૦૦ માધવ 
જેટનો છે, અતે શહેરમા એક જગ્યાએયી ખીજી જગ્યાએ જવા 
માટે લાખો માણુસો હમેરા આ રે વેતો ઉપષેગ ડરે છે, 
અજાઅરધા માઇલના અતરે આ રૅ વેના સ્ટેરાના રાખેના છે, 
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લદ અદભૂત ટયુત્ર રેવ્વે [ યુરાપનો 

યાલતી તે અતે ભોંયરાતી અદર મુમાકરોનતે ખુધ્વી હતા મળી 
શકે તેવી સ્ચતા કરવામાં આવેથી છે અતે ચ્રેરાતેધી ઉતરીને 
ગુયારરે ગહાર તીઠળરાનતી ગીડીત ૪મજીયા ૯પર ૮ ને એટવે 

વગર્ મહેનતે એ આપોઆપ કશ્તી સીડી તેમતે ઉપરના શક્તા 
ઉપર મૂકી દે આ પ્રકએ પોતાના મમ“7તે એટવી બધી તક્લીશ્ 
ચાપેલી છે કે તેને લઇને હવે તેતે શરીરતી તક્વીક બહુ # ઓછી 
લૈત્ાની રહે છે. આ ટ્યુત્ર રેવેતી યુરોપતા તમામ દેતોમાં તારીફ 
થાય છે, જમીન ઉપર ટેમ્મ જેવી વિશાળ નન વહી જતી હોય 
અને તેમાં ગ્ટીમરે ચાલતી રોય તે નરીતી નીચેથી આ ટ્યુશ 

રૈષ્વે દોડી ચ્હી હોય એવી અર્ભૂત બુદ્દિથી કામ કરેજ છે. માચા 
માંભળવામાં આવ્યું હનુ કે ડાત્ય અતે છંગ્લડ વચ્ચે દૈક્ષેથી રીવર 

સુધીતો રક માઇલતો ઇંગ્તીય ચેનલને સ્ે ડક્ડો અત્યારે બોગ્માં 
બૈસીને એળંગવો પડે છે અને નનું પાણી ૧૦૦૦ ફટ ઉડ્' છે 
તેતી નીચેથી રેશવે ડાહવાની કેજ્લા ચાડી રટી છે જેથી કેન્ર 
અને ઇગેડ જમીન રતે જેડાઇ જય. ક“પતામાં માનવાર્માં ન 
આવે તેવી વમ્તુએ ન-7રે જેઇ શકાય છે. આ ટ્યુબ રેલ્વેમાં 
સુમારે જે જેઇએ તે બધી સગવડો દેય છે. તેતી પાઢળ 
કરોડો પાઈડતું ખર્ચ કરવામાં આવેક છે છતા તેમાથી નદે થયા 
કરે છે તે નેતા એમ વિચાર ચક આવે છે કે જે લડનમાં આ 
ટ્યુબ રે“કેની સમવડ ન હોત તો. માણમેોતે રારેન્માં આવતા 
જત્રાની કેટવી મૂકવી પડત. વળી ટ્યુબ રે”વેતી થુમાફરી 
ઘણી જ ગમતી પડે છે તેથી ગમે તેવો ગરમ માણમ પણુ તે 
મમવડનો લાભ મેળવી શકે છે. 

દુનિયાના તમામ દેનોની જેવા લાયર તમામ વન્તુઓના 

નમુનાએથી ભન્પૂર લગ્નનું કિટેશ મ્યુઝ્ઠીઅમ અતે રપ લાખ 
પુમ્તમથી ભરેવી લાઈદ્રેરી, બર્ટીગઠામ ષેરેમ-જઝેમાં ચરેતરાવનો 
નિવામ છે તે, પાર્વામેટતા મકાનો, વેમ્ટ મિત્ટર એમી, ઈડીઓઆ 
ગોર્રીમતું મકાત વગેરે વમેરે- લડનમા જેવા લાયક ગ્યકેતું 
વિસ્તા-થી વર્ણન 3ગ્ના પાર આવે તેતુ' નથી, પણુ ટયુતર 



ક જે 

દશ્ય શહેરનું વિષેતા : 

ાસ્લોવાકીઓ : તેશતલ થિયેટ ચૈ [ફે ફે 

પ 

7 જ. જિતના સઝ કકક, 
ર 

1૧ #11' 5
“
-
-
-
-
-
-
-
-
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મવાસ ] મેડેમ ટુસોંતું પ્રદર્શન લ્છ 

રેશ્ેની જેટલી જ તારીફને પાત્ર એવું તો લંડનમાં મેડેમ ફસાતા 
એકઝીબીશનના નામથી એળખાતું મૌણના પુતળાંગતું પ્રદર્શન 
છે. સુંબઇમાં ગીર્ગામ ઉપર ફ્ડકેનું એક આટ ગએકકીબારાન છે 
તે જેમણે જેયેલું હરો તેમની કલ્પનામાં આ પેદશાંનતો કક ઝાંખો 
ખ્યા્ આવી શકશે. પણ ગમે બેની સરખામણી કાઇ રીતે થઇ 
રકે «૮ નર્વ, આ પ્રદ્શનમાં જે જે પુતળાંએ બનાવી મૂકેલાં છે 
તે એવા આખેદુબ જવતા મવુ'યો જેવા છે કે પહેલીવાર જનાર 
માણુસ અચૂક ભૂલાવામાં પડી «તય કે ખરેખર આ સછવન 

માણુસે! જ છે 9 મીણુનાં બનાવટી સુતળાં છે] દાખલ યતાં 
ઉપર્ ચડવાની સીડી પાસે એક પોલીસનું પુતળું મુકેલું છે તેને 

ધણા માણુસે! ખરો સજીવન પોલીસ સમઝીને ઉપર જવાતો સસ્તો 
પૂછે છે અતે પછી પોતાતી ભૂલ સમછી હસી પડે છે. એક બીજું 
પોલીસવું પુતળું સલામ કરીને ઉભેલં દેખાય છે જેથી ધણા 
માણસો તેને જવાબમાં સામી સલામ કરે છે, પણુ થોડે દૂર્ 
જતાં તુર્ત પોતે કરેલી ભક્તી તેમતે ખળર પડે છે. 

ઉપર જતાં પ્રષમ બ્રિટાતીઆ દેવીની પ્રતિમાં ડાયમાં ભાલુ 
અતે ઢાલ ઝાલીને ઉભેલી નજરૅ પડે છે. તેનાં પગમાં જમીન ઉપર 
મે તજીયા પાથરીને હિંદ દેવીની મૃ્તિને આડે પડખે સુવાવડમાં 
આવેલી છે. એ પ્રેતિમાતો રગ કે!ઇ હલકા વર્ણતી હિંદ ઝીના 
જેવો ઝાંખો કાળા છે. તેના શરીર ઉપર મારવાડી ચણીએ।, એણી 
અતે હાય પગમાં ચાંદીના દાગીનાં પહેરાવેલા છે. એ પ્રતિમાને 
આ રીતે બની શકે તેટલી બદ્સુર્ત અને બેડોળ બનાવીતે વિદદ 
દેશની ખૂબ છાંસી કરેલી છે, છતાં આજદીન સૂધી વિદસ્તાનના 
અતેક રાશ મહારાશનએ।, કહેવાતા દેરાપ્રેમીએ અને લોક નેતાઓ 
એ પ્રતિમાં જેઇ ગયા છે તોપણું કોઇએ પાતાતી મારભૂ મતી 

આવી છલષી હાંસી સામે ઉચ્ચાર સરખે ષે ક્ષય નથી. ને 

પ્ર”્તનું માતસ સદતર ચુલામી દશામાં ટેવાઇ ગયું હોય તેને આ 
વસ્તુથી શરમ ઉપજે નહિ એમાં કશી નવાઇ નહિ. મેડમ ટુસોંના 
પદર્શનમાં અ ઉપરાંત અસખ્ય માણુસની જુદીજુદી આકૃતિઓ 
વ્યુ 



સડડડ-ડસ્ડડક-૩ડ્ડડડકક 
લ્દ સામ્રાજ્યની ભાગ્યવિધાતા 1 ગુરાપનો 

અતિ મતેઇર અતે અ1રવક છે જે બેતા મત અતે હદ્યતે વષિ 
થઇ ન્ય તેવું છે, 

તે પછી લડતતુ પાર્લામેટ હાકમ “યું. આખા જગતતે મર્ખ 
બતાવનાર બુદ્ધિશાળી મહાન ચજપુર્યોનું આ ધામ-ક્યા ૧૦ કરોડ 
મામવિઓના ભાવિતા વેખ ભાગ્યદેવી નિગ્તર લખ્યા કરે છે, 
«યાં દુનિયાની પોણા બે અબજ મતુષ્ષોની પ્રનનતે શળ પાથરી 
અદર ગપડાવનાના પ્રય નો કરવામાં આવે છે, વ્યા જગતના 
અનેક મોદ ગદટ્ટોતી ચડતી અતે પડવીતા, સુખ અને 
દુઃખના ભાગવેખો લખાય છે, તે સ્થળ જેઇતે મગજમાં 
અને વિચારોની પમ્પગા ૯મગય છે, પણુ તે વિયારા 
કમ્વાતુ દ્લ રુ? સૂર્ય સામે ધુળ ઉડાડવાથી તેની કાન્તિ ઝાખી 
પડતી નથી. જે દેશમા પ્રનનમાં આવી સપૂર્ણું એકતા છે, 
જે પ્રશ્નતા 3 વાડે રવાડે મ્વદેશધ્રેસ ૯ભગય છે, ત્યા પોતાના રૈ 
ખાતઃ પાણુ કાદી નાખવા એ ચ્મત વાત ગણાય છે, અતે ન્યાં 
દરતે માછ જેઠી રેડવામાં અતે જવનની આદ્તિએ આપવામા 
પ્રનના તમામ-અી પુર્વો જેડાજેડ ઉમા રહે છે, ને ઝપવાવે છે 
તે પશન હન્નરો ગાઉ દૂર પડેવા દરીઆના પેતે પાનના ધોતાતા 
કુબશ્તતા દેશાતુ શજ્યતત્ર ખડીયા, કવમ અતે કાગળથી ચવાવી 
શકે તેમાં શુ આથ્રર્ય ? હિંદની પ્રન અતારે અઝાન, દ્રેપ અતે 
ઘર્મના ઝગડાએ વડે ઉડા ખાડાકા પડીને જતુએ “રતા વે વધારે 
શુરૂ “રત છત્રે છે, અપમાનેો વેઠે છે, ભૂખ વેઠે છે તારે તેતી 
મજુરી અતે મરેતત ઉપર ચમત કગ્તારી આ અઝેઃ7 પરન ચવે 
દિશાઓમાં બધ્તિપ્રતિદિત આમળ તે અ!ગ્ળ જ વધતી ભય છે! 

વ"નતતા મારા આડતીઆએગએ મતે અનેક વેપારી પેદીએતી 
મુવાકાત કરાવી અને વારવાગ ખાણાતી મિજભાનીએ આપી, 
જેને લપ્ને એ ધન્નતી માંડી જનાન, ઉમદા વિચારો, કુશળ 
તેપારી પદ્તિ, ગ્રાડકોતે આક્જવાતી અતે પ્રમત્ન રાખપાની નેમતી 
ખુમી, એમ્તા “વતતી રરેબીકમ્ભી વગેરેના અબ્યાન કન્્વાતી 
માળ તમ મળ અતે તે જેતા કેમ વાગ્યું 2 અ ખાગવમા 
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હિદુમ્તાનતી પકત! અતિ મો? ભાગ ટળી ઇગ્જડતી પતત કરતાં 
ઘ્રુણા જ પકઠાત છે. 

ચ્યા સાથે તે પ્રશ્નતી બે મોરી ખામીએ વિષ પણુ ઉશ્યેખ 

કતવ જેઇએ. અગાઉતા મારા આ વેખોમાં પણુ તે વિષે મે 
લખેલુ છે. યુરોપની પ્રશ્નએમાં શમમી ગતે પ્રન્ધિયો ઉપનના 
સયમનો લગભગ “અભાવ એ ખે મોરી ખામીઓ ન હોત તો તે પ્રશ્નના 
માન], સરેચર જ૩મ્ર ગો! વશ્મવું આયુષ્ય ભોગવે એવાં ત્યાના 
આખેોલવા અને લેકસુખાકારી છે. થડા પ્રદેશામાં બીમારીના જીવ* 
જતુએ। બહુ પેદા થના પામતા નથી, એટવે ચેપી રેગમોનુ પ્રમાણુ 
બહુ 7 નજનું છે. ઉપરાંત પ” આરોગ્યના નિયમોને રામજતારી 
અને તે અવુમાઃ ચાવનારી છે, 

લડનમા ભારે ગ“્યામાં હિદી વિવાર્થીએ અભ્યાસ *રે છે 
અને તેમના જુદા જુદા નિવાગમ્યાનો કે જેમાના તેટલાક ન્નેયા, 
આજથી મે હજ? વગ્ચ પરવા હિન્ડગ્તાન સમ્યૃતિતુ શેન્મ્યાત 
ગણાતું, અતે હજરો! ગાના અંતરથી દેગેરેશના કટલા ષે વિવા- 
ચીંઓ વિદુમ્તાતમાં શિલણુ લેવાને આવતા, આળ તેતે બદથે 
તિર્ધન દિત્દ્સ્તાવના વિવાર્થીએ મેને ખગ્ચે ઇગ્લેડમાં મિક્ષણ 
બેવા નય છે, અતે તેમાવી 4ણાએ અભ્યામને કોરે મૂકી દઇને 
લાની ગોરી મહિવાએ માથે નૃત્યળા શીખના તગ્ક વધુ ધ્યાન 

આપે છે. યુરોપના વસવાટ પછી દેશમાં પાઠા ફરતા યુરોપની 
ખુશમો અને બદ્મો ખેઉ સાથે લત આવે છે, અને ઘણાક તો 
પોતાની સુખી છીદગીને ત્યાના ક્દામાં ફસાઇ જઈતે છિન્નભિન્ન 
કરીતે આવે છે, જેની હકીકતે વાચકતે ખીજ ઘણા પુમ્તકોમાથી 
પ્રાપ્ત થઇ શકશે 

લડનમા આખા યુરોપતે ન્તતજતતે માલુ પૂરો પાડનારી 
અતે તેમાથી કરોડે પાઉડ ચૂસી લેનારી અગણિત ધન ધરાવનારી 
અનેક પેટ્રીઓ છે, જેનો વહીનટ એટથી ચોકસાઇથી, નિયમિતતાથી 
અને ગદ્ાઇયી કરવમાં આવે છે કે તે નેણે ચક્તિ થઇ જવાય, 
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ખિરટીશ ઇંડીયા સ્ટીમ નેવિગેશન કપનીની લંડનની એઓરીસ 
અમે જેવા ગયા. આ કપનીની માલિકીની આશરે ૨૦૦ સ્ટીમરો 
છે અતે તે દુનિયાભરના બધા સમુદ્રમાં ફર્યા કરે છે, તેમાં કયે 
વખતે કઇ સ્ટીમર કયા સમુદ્રમાં કષે ઠેકાણે છે તે આ એ શીસમાં 
એક માણુસ એક જગ્યાએ ગેકો બેટે જઇ શકે છે. એક ટેબલ 

ઉપર્ દુનિયાના સમુદ્મામોતે એક મોટો નકશેઃ રાખેલો હોય છે, 
તેના ઉપર જેટલી સ્ટીમર હોય તેનાં નામ લખેલા નાના નાના 
વાવટા ટાંકણી વડે જુદે જુદે ટૅડ!ણે બતાવી રાખેલા હોય, ઇમેશાં 
બપોરે ૧૨ વાગે દરેક સ્ટીમરની હિલયાલતા ખળર વાયરલેસ તારથી 

મળે એકલે જે જે હેંકાણે સ્ટીમર હોય તે તે ડેકાણે નકશાની રેખાઓ 
ઉપર તેના નામનો વાવટે। ગોડવાઇ ન્તય. કેઇ સ્ટીમર ભયમાં હોય 
નેં મદદની જરૂર પડે તો તેને માટે ખીજ સ્ટીમરોને ખબર આપ- 

વામાં આવે છે કે અસુક રેખા ઉષ્ર મદદ માટે જવું. કેટલી સુંદર 
નયવસ્થા અતે કેટલી અનમ ખુદ્દિશક્તિ | આ જ તિમાળે કરોડોતો 
વહિવટ કરનારી ખેકે! તયા બીછી તમામ પેટીઓતું કામ્ સુધડતા 
અતે વ્યવસ્થાથી ચાલે છે. કોઇ પેટીતે વેપારમાં કરું તુકસાન થાય 

તો બીછ પેદીઓ તરત તેની સાથે જેડાઇ 'ય અને એમ કમાણી 
કરી પરસ્પરની સગવડો સાચવે. 

લંડનમાં મતે ઘણાએક વેપારીઓ ચાથે સારી ઓળખાણ થઇ, 
અતે તેમતા સહવાસથી મતે ઘણું યે જણુવા જેનું મળ્યું. વળી યુમા- 
ન્ડાના ઘણુ।ક ભૂતપૂર્ક સરકારી અમલદારોની પપ્યુ મે મુલાકાત લીધી. 

ઇત્લેંડની પ્રજામાં કાળી ગોરી ચામડીનો રંગબેદ અવશ્ય છે પણુ તે 
કોવોનતી (સક્થાને)માં જેટલો ધલલ છે તેટલે પ્રભળ ખુદ ઇઝ્લૅડમાં 
નષી, લંડનમાં રોક અબાલાલ સારાભાઇની બકુભાઇ અંબાલાલ એન્ડ 

કાં.ના નામની એ!ીસ છે, તેના મેનેજર મિ. ઉદાણી સાથે એક દ્વિમ 
મુલાકાત થઇ, તેમશે ઇંગ્લેડમાં ઈંડિયન ચેમ્બર એ કોમ નામની 
એક વેપારી સસ્થા ઉની કરેલી છે જેમાં ટું સભાસદ છું. મિ. 
ઉદા'પીની સાધે મારે તેપાદી તથા રાજકારી વિષષો પદવે લાંબી 
ર્યા થઇ રાજ્યદારી બાબતોમાં ભાઇ ઉદાળી હિંદી પળના હિત 
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માટે ઘણુ સરમ કામ કરે છે, અને ખામ કરીને દેશી રાજ્યોતી 
પ્રજા ઉપર્ ગુજરતા જુમો! ઉઘાડ! કરવામાં બહુ આગળ 
પડતો ભામ લપે છે. વેપારને લમતી ચર્યામાં ભાઇ ઉદામી 
પાસેથી મને જણુવા મળ્યું કે ક્ઝૈડના વેપારીઓ કઇ 
હેક ણુ આપણુતે ફાવવા કે આગળ વષવા દે તેમ નથી. «યા સુધી 
એમના દેશભાધએ પાગેષી મળે ત્યાં સુધી કાચો ક પાકા કાઇ 
માલ તેમ! બીશ્તએ પામેથી તેવા મામતા નથી. બધા માતની 
મોંડીક્ટો તેએ પોતે જ કરી મેઘ છે, અતે આખા યુગેપતું બશર 
તેએાના હાથમાં છે. એટલે આપણા વેપારની જવતદેોરી તેમવા 
હાથમાં કદીયે તો ચાવે. પરિણામે આપણુ વેપારની દશામાં દિવમે 
દિવમે ચારતે બદલે ખચબ થવાની આશા રાખવાની છે, મુખે 
વવા ન દે, અને મમ્વા પણ્ ન દે, એડી આ * વેપારી 

પ્રજા છે, અતે તેમતી ચિતુરા૪ । આગ1 બીઝ પ્રજાના માણમો 
પૈમાતે કે સાતને ગમે તેટલે ફામેર રખે તે જ્યા છે.” 
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પવાસની પૂર્ણારુતિ 

લં ડેતમાં ૧"૫ દિવસ રહીતે ત્યાંધી અમે ડબી ગયા. 
ન અહિ મેગમં જ્યોજ ફ્લેચર એડ કા.તું ખાંડના કારખાનાં 

માટેની મશીનરી ખનાવવાવું જંગી કારખાનું છે. યુમાત્ડાતી મારી 
શુગર્ ફેકટરી માટેતી લમભગ ૨૦ લાખ રૂપીઆની તમામ મશીનરી 
મે આ પેદીમાંથી ખરીદેલી છે. મૈસર્ય જયોર્જ ક્લેચરતી 
મિજબાનીતો એક દ્વિય માટે લાભ લીધો અને તાં મસ રઇસ 
મોટરની ફેક્ટરી જેઇ. તે ધ્વિમે લાં એક ફુટબોલ મેચ રમાતી 
હતી, તે રમવા માટે ન્વિટશ પજ્તો પ્રિય અતે લાડીવો રાહ- 
જાદો પિન્મ એય વે'ગ આવેલ, તેનાં દર્શન કર્યાં. ડરબીયી બીજે 
દિવમે માનચેસ્ટર ગયા. ત્યાં ઉતારા માટે બહુ અગવડ નડી કેમકે 
બધી સારી હોટેલો ભરપૂર હતી તેથી એક નાતી માધારણુ 
હોટેલમાં જગ્યા મળી શકી, ખીજે દિવસે મેસર્મ પ્લાટ બધસનુ 
મિલ એન્જનતી મશીનરી બનાવવાનુ મોડું કારખાનું જેવા ગયા. 

તેમતે અગાઉથી તાર આપેવે] હોવાથી તેમતો મેનેજર અમને 
મોટર લઇને તેડવા આવેવ દતે. 

પ્લાટ બધસના કારખાનામાં 2૨૨ હશતર માણુસો કામ કરે છે, 
અતે એક આખા ગામ જેટલી જગ્યા તે કારખાતાએ રોકવી છે. 
અવારે તે પેઠ્ઠી કરોડે પાઉંડની મીવક્ત ધરાવે છે, અને 
મીવનતી મશીનરી છત તથા ઔપનરો મોટી ગખ્યામાં 



ક જ ડડ 
પ્રવાસ ] “નેશન એક્ ચોપદીપર્સ” ૧૦૩ હડ કક 
ખનાવે છે, અતે આખી દુનિયાના દેશેને પૂરાં પાડે 
છે, મિલ મરીતરીની બનાવટમાં હમણાં તેઓએ એક નવી 
જતની લુમ્સની શેધ કરી છે, જેનાથી એક માણુસ ૩૦થી ૪૦ 
લુમો! એકી સાથે ચલાવી શકે છે, આ પ્રમાગે મશીનરીમાં થતી નવી 
નવી ખીલવણી ન્ેઇતે પોરબદરતી મારી મીલ માટે મશીનરીના 
જે ઓર્ડર આપવા મારી ઇચ્છા થતી તે પણુ મુલતવી રાખી, 
જમે નવી શોધખોળનું પરિણામ જેયા પછી તે મશીનરી લેવાથી 
વધારે ફાયદો થઇ શકે, માનચેમ્ટર એ ઇંગ્લાંડના કાપડના ઉવાગતું 
મુખ્ય ધામ છે, તેયી તેમાં સંખ્યાબંધ કાપડતી મિલે છે. તેમાં 
ઘણીખરી મિવે।માં હાલમાં સુતરાઉ કાપશ્ને બદલે ખનાવટી રેરામ 
ઊઆટિીશ્લલ સીશ્ક)ની બનાવટતું કામ વ્ધતું નય છે જેથી રની 
ખપત અમાઉના કરતાં ઓછી થઇ ગઇ છે. ઉપરાંત «્નપાનીઝ 
લ્ેકોતી દુનિયામાં દરેક હેકાણે દરિકાપ્તે લધ્તે ઇગ્લેડતો કાપડનો 
ધધો પણુ છિિમે દિસે તરમ પડતે જાય છે, પણુ એ અકલમદ 
વેપારી બચ્ચાઓ તેથી હિમ્મત હારી જય તેવા નથી. કમાણી 
ઘટવાને કારસે મીક્ષોના 'ગ્રપ' કરી નાખી એક હ્યુ ધણી મીલોતો 
વહીવટ ચલાવી એ રીતે ખરચમાં કાપકૂપ કરતા જય છે. અતે 
એ રીતે આગળ વધતાં પાંચ-સાત વરસોમાં માન્ચેસ્ટરની બધી 
મીલો બેક «7 ઉન્દ્ર સત્તાના વહિવટ તળે આવી જય એવું લાગે છે. 

માન્ચેસ્ટરમાં અમતે ટરખાઇત એજતના બનાવતાર સર નેવલ 
પર્સરતા મેનેજરની મુલાકાત થઇ. ખરેખરા વેપારી બચ્ચાએ તે! 
ઇંગ્લેડમાં જ જત્મતા હોયુ એમ લાગે છે. ઇગેડની પ્રજતે 
“પેતધંબપ ૦ 510[1:૯૪૪૯5” (લપારી પ્રજાનું જે ઉપનામ 
આપવામાં આવેલુ છે, તે તદ્ન સાર્યક છે. મારે એક 
ટર્બાઇન એન્છીતત ખરીદવાની ઇચ્છા હતી, તે મતે વેચવા 
માટે આ ગહસ્યે ને વાતચીત કરી તેમાં ખરી સભ્યતા 
અતે ખાનદાન આદમીને છાજે તેવી વર્તણુક નીતરતી દતી. 
ધરાકતુ મત રજન કરી તેતે પોતાતો માવ કેવી રીતે 
તેચવો એ કલામાં ઇગ્લેડના વેપારીઓ તદન થીનડરિફ છે. 



૧૦૪ જાનવરની ખુદ્ધિતો ઉષયે॥રશ | યુરાપતો 

માન્ચેમ્ટઃ'માં આટિીસ્યત મિ ક ખનાગવાતી રે ટરીએ જેડાતી 
અમારી મુરાદ અહીં પણુ ખીશ્ત દેશોતી માફક બગ ન ગડી 

સર્ તેવન પરમમ્તા મેતેજરે ઇઝડથી ગ્કોટલેડ જવા મારે 
અમતે પોતાતી મોટરધર આધી, અતે ચાથે એક પોતાના માણુસતે 
ભેોમીયા તરીક પણુ મેશ પ1 તેણે અમતે ગતે ઘણીક જેવા લાયક 
જગ્યાઓ અતે વસ્તુઓ બતાવી «ે0વેડના ડડી શેરમાં રાણુની 
ટવીક મીત છે તે જેવા અમારી ખ્; મ 2 દતી ગતે તે 

મા? “ટરી# મ 7ખુત ભતામણો અમે લઇ ગએના ધ્તા ગમે 
તેટલી વિનયશીન અને નપ્ર દેખાતી પણ પોતાના સ્વાર્થ સાધવામાં 
પુરી પાવર્ધી આ પ્રજાતા તે મીતોના માનતિકોએ અમોતે એ 
જેનાની રન આપી નહિ 

પણુ ન્યારે અમે ત્યા સમરો બાધવાના ડોક ઉપર ન્તેવાં 
ગયા ત્યારે યાના અધિકારીઓએ બ જ માનસર સમજ પાઠીતે 
બધી વિગત બતાડી ડડીથી આગળ વધી સ્કોટવ ડના ઘણાક મોટા 
નાના તળાવે! જયા ગરોવરતી મીડ ખુ તુમા હવા “અતે આનદ 
મય વાતાવરણમાં અમાર મત તકુન્વિત બતી ૨4 

અહીં આગળ *મમે એક હેરત પમાડે તેવી વમ્નુ જેઇ અહોં 
ઘેઠા અને ગાતોની તખેનાળી કુતમએ કર છે એક વાડો ખાધી 
લીતેને હોય તેમાં ધેટ અને ગાય બળત રહે અને ચરે ફર અતે 
તે વા।ની ક્ગ્તા બે કૃતય ચોળ કરે છે જે કોઇ પણુ 
રામને વાની હદતી બહાર ન જવા ૮ અતે 1ઈ બહાગ *નય તો 
કુતરા તરત તેતી પાધ્ળ તીને તેતે પાછુ વાળે રાદદારીતા રસ્તાને 
એ પ્નિરેધી ખીજ કતાર ટોરેતે જનાનુ હેય તો ૫?તા કતર એઓ 
₹૪તે તપાસ કરી આવે ” કઇ મોમ્ર તો આવવી નથી પકી 
બન્ને બાજુથી ભમના માંડે અતે બધા રોરાને એશ કરી સામે 

પાચ 4 ન તેમાં જાયિતી 2/ઇ કેટગ આવે તે એકં કૂતરા 
તેતા મામે ભમવા માંડે અતે બીજે રોરાની પાસે ભસીતે રાધાતે 
મો*્સ્તા માર્મમ્રાથી મહિમનામત વેગળા 4૪ શય એ જ મમાબે 
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સ્ઝ્ડકડક્ડડક્ક્ક્ક્ડ્ઝ્ડ:ડ-ડ 
શ્રવાઞ ] એડીનખર્ગ ચુનિવગ્યીટી ૧૦૫ ન “ડડ 
મથ્યા બતમના -ખેવાળી પણુ કતચાએ કરે ટે, અને ગાં”? પશપે 
તેમતે નન્નાળીને ધેમ લટ આતે છે. હિદુન્તાનમાં માણ્મો પામું જે 
કામ “થલી ગોશ્નાત્યી નથી શતા તે કામ આ દેથમાં કૃત 
કરે છે] 

. ડડીથી અમે આગળ ચાળી ર?તેડવા પાટનમ? એડીતગમંમાં 
પચ્યા, અહિની પુષ ળ દંડી, ક્દાન અને ટીંગણા નદના ચ?1૫21 
વાળા શ્પૂડા પહેન્વા ચપળ માણુમો વગેન જદ પૂલ આનદ થયે 
તેમતાં બા॥ અઝઝ ભા॥ કરતા ઘણી જુદી છે, અતે અડેડ 

#ણુનાર ૫ $ તે મમ” શર નહિ એદીતમગની પ્રખ્યાત યુતીન2- 
મીની બહુ જુતા વખતતી છે. તેવુ મશાન ઇ. ચ. 19૮ની 
માનમાં બાધવામા આવેલુ. વવ્ફીય શિક્ષણ માટે મા યુનીવરીરી 
વિખ્યાત ચયેવી છે. અતે તેમા પુષ્ક્ળ હિદી તિદયાપીએઓ અભ્યામ 
«2 છે. તેમતુ તિતાસસ્ય(ન અમે જેર ગય. પરેરવેય અજે રીત- 
ભાતમાં -ખા વિવાર્યએ અંગ્રેજોનું પુર અતકરષ્ુ શ-નાગ છે 
પૃગુ તેમનામાં અમતે કશી મભ્યતા કે વિવેક દીધમાં આના 
નહિ મને 'ોતએ ન પૂહ્યુ કે તમે કયાથી આવો છો ને ગણુ 
મો. 1ણાખમ વિવાર્યીઞા બિવીઅર્ડ અતે ખોજમાં મશગુલ યઇ 
ગએતા છતા અતે બમડા પાડતા હતા, તે ન્તેઇ કાલ્યાવાડના 
કઇ ગામડાના ચોગાતુ સ્મરણુ થયું હડુ રઇ કાઇ અદર અમ 
ભ૫ શખ્દો પણુ બોનતા હતા. લગ્નમા પણુ ચાર નિવામમટહમા 
અમે આવી વસ્નુમ્યિતિ જતેઇ હતી સા“ પડે, એમત બગતમાં 
1૪ ગોરી *મણીને લધ્તે છેનમમાઉની માફક ફન્ના નીક્ળી પડનાર 

અતે હિડ્રતાનની ઇજત વડારતાગ (0) આ વિવાથીઓની સચ્છદી 

રીતભાત નેધ્તતે ખે” યનો. 

અએઠીતગર્ગમાં જે “વો? ગેમોરીઅન' અમે નેયુ તેનુ આખા 
યુરાપમા બીન કોઇ દેરામાં દીઠું નહિ. એ “મેમોરીયર' આગ્સના 
પથરમા જોતરી કાદેકુ છે. કઇ સાલમાં બિરીરા 48-9 ક્યા લડ્યુ, 
ગ લડતમાં તેતે શુ ડખ પડ્યુ, ્ય્લા સીપ હીએનો ભેગ 
અપાયો, ડસ્્મતો કેના નથળા છતા, ને તેમે કેવી હાર ખાધી 

૧૪ 



ઝડ 
૧૦૬ લોખડતું જ શહેર [ યુરોપનો 

અને પોતે કેવી બહાદરી બતાવી તેનો પુરો ચિતાર અતેક રૂપમાં 
બતાવવામાં આવેલે છે. ખીજું તાંનું મ્યુઝીઅમ યુરોપના બીજા 
કાઇ દેશમાં જેષેલાં મ્યુઝીઅમો! કરતાં ચઠીયાતું છે. તેના સંગ્રહમાં 
દુનિયાની કાઇ ચીજ ૨જી થવી બાફી નર્ડી રટી હોય, ઈગ્વેડમાં 

પહેતેષો આજ સુધી જેટલી મશીતરી બનતી આવો છે તેના 
નાનાનાના નમુતાગા બનાવી રાખી મૂકેલા છે, અને તેમાં 

સુધારા જવારા થતા ગયા તે પણ્ બતાવવામાં આવેથા છે. 
પુસ્તકો કે લેખા વાંચીને જ્ઞાન સહેલાઇથી પ્રાપ્ત થાય છે 

તેતો પ્રત્યક્ષ પુરાવા આ મ્યુઝીયમ પરો પાડે છે. અને તેમાંનાં 
દર્ ચિતા ઇટાલીઅન ચિત્રકલાતી સાથે દરિફાઇમાં ઉમાં રહી 

શકે તેવાં છે. 

એડીનખર્ગ પછી સ્કેટલેંડતા વેપાર્તું ઝુખ્ય ધમ *્લાસગે? 
જેયું. ચા ગામ જાણે આછું લોઠાનું જ ગામ હોય તેનું લાગે છે. 

ત્યાં આગળ તરેઠ તરેઠની મશીનરી, એન્છનો, સ્ટીમરો, ખાંડના 
કારખાનાના સંચાકામ વગેરે ખતાવવાનાં રાક્ષસી કારખાનાં છે, 
ગ્લાસગામાં અમે ચાર્ ધ્વિસ ર્વા, અને ત્યાંથી પાછા લંડન જતાં 
રસ્તે જર્તા દુનિયાની સાત અશનળયખીઓમાંતી એક અજયખી 
સમાન ગણાતો ટેમ્મ નદીનો તણુ માધ્લતો વાદે પૂલ પસાર્ કર્યા. 

૧૮૪૪ની સાલમાં એક વાર આ પૂલ તૃટી જતાં ઉપરની આખી 
રન તમામ ૯તારએ સાથે પાણીમાં ડથી ગઇ લતી. ત્યાર પછી 
કરમાં આ પુલ ફરી બાધવામાં આવેલો છે. લડન પાછા 
પહોંચી લડનવાસીઓનાં મોજમાખના ધામ બાદગનની ઉડતી 

મુક્ષાકાત લીધી. દોઢ લાખની વમતિવાળા આ રાહેર્માં હાતતી 
છેલ્લી હતા આનદવિતોદ અતે ર્મતમમતતાં તમામ સાધતા 
સુડભ છે, અને તાંનો આતેાહવા વધારે ગરમીવાળી હોઇને મોટી 
મોટી ક્ક્ટિ મેચ દર સાવ ત્યાં ખેલવામાં આવે છે, અહીં એક 
“ૌડેયત વોર મેમેપરયલ છે” તે નેવે, કલાકના 1૨૦ માઇલની 
ઝડપે ચાલતી મોર ખેરની સફર આવતદ લીધે, અતે તે જ 
સાંજે પાછા લડત આવી પહોચ્યા. 



સડ કક્કડ 
પ્રવાસ ] મીગીલીઝના ટામુએ! ૧૦૪ 

ટવે મારા આ પ્રેગાસ પૂરો થાઓના હતો અને આક્રિકાપાન 

કેવાતો વખત નછડ -માતતો હતો. તા. ૧લી ઓક્ટોબમ ૧છરઇના 

રજ લડનથી ન્વાતા યઇ પેરીમ આવ્યા. સાથી આલમાસના 

પહાડોની હાર્માગા જેતા જેતા આગળ વધતા જતે ૪ટાવીના 

અનેક મતોરમ્ય શહેરા અને ગધકના પઠાડોમાથી પમાર યતા 

ગમે ઇટાનીના છતોવા બંદરે આની પહોચ્યા, જે ર્ટીમર્ છ. 

મેકીતીમાં હુ મોમ્થામાથી યુરોપ આવના નીયમો તેજ સ્ટીન 

મનમાં આ ખદરેથી રરમાત ચડાની દીવો, અને જગ્યા રીઝ4 

કાની અને અમે તાથી રેતે રતે ફ્રી પાછા રમ અને રોમધી 

નેપ મ ગયા. આ વેળા મારી રાયે મારી ઝેકટરી માટે ઈગડથી 

રેપવ એક અગ્રેજ કેમિસ્ટ મી. પોવીમ હતા. નેપવ્સ આડી 

હાથી બીજે ।દ4સે ધટાવીના પ્રખ્યાત મિમિલીક ટાપુઓ જેવા 

માટે સ્રીમમ્મા બેસીને ગયા. આ ટાપુઓ પણુ જુદા જુદા ટાપુના 

એક “શ્રપ' જેવા છે, અને ત્યા એક ટાપુ પરથી બીનત ટાડુ ઉપર 

%વા અતે ફૃમ્વા માટે રેતે ટ્રેનની ખુદ્ધિતે હેરત પમાડે તેની 

અનભ ઝોઇવણુ કરેવી છે. આખી ટ્રેન ટાપુતે કિનારેથી એક 

સ્ટીમરમાં ચઠી નય અને બીન ટાપુતે કિનારે પાછી ઉતરી નય 

અને બરાબર પાટા ઉપર ગોધ્વાઇ જાય તે ચાલવા લાગે એટલી 

મોટી ટ્રેન બોટમાં ચડે કે લતરે ત્તે વખતે ખોટ એક ઇંચ પણુ 

ઉચી નીચી થાય નહિ કે ઉતારૂઓને લેશ પણુ -માચકો લાગે નહિ. 

આસાનીથી સુતા સુતા ખુરીથી ટ્રેન સમરમાં અદલા-ખદલી 

કરગાની બિવકલ ત*્લીફ વગમ ઉતારૂએ એકથી બીન્ન ટાપુમા 

આ રીતે કૂરી રકે છે. શારીરિક સુખ સગવડે માટે તો યુરોપની 

પ્રનએ કઇ પણુ ઠીકમત બજાવવી બાકી રખી નથી. પાર્થિવ 

સુખા માટે તો યુરાપતે આ જગત ઉયન્તા સ્વર્ગની ઉપમા 

આપવામાં આંતેગષ્ાક્તિ ન ગણાય. 

શિસિવીઝયી પોટ સૈયદ 'પહા્યા, સાથી સ્ટીમરમાં ખેઠા, અને 

વળતા સેઝ કેનાલનમાથી પસાર ચયા. અ આ નર્ ખોદી 

સસુદ્ર પ્રનાગતી એક સે]ટ્રી અગવડ દૂર્ કર્નાર્ વિખ્યાત ફેચ 



ઇને? લેમેપ્ગ પોતાનુ નામ અમન રરી ગળો ઢે. તેતું એ 
ખલુ ખતાવીતે અત્રે સુન્વામા આવેડુ ડે અતારે એ કનાગતો 

વહિવ& મિમ્તિ ગ કાગના હાથમાં કે, પણુ તેની એકિ પાનમાં 
છે અને તેમાથી પમા? થતી ૬98 મન્ના ટન ઉપ તે દેશતો 

કર લાગે ઢે સુએઝ તાવથી આગળ વધી જે ન-સ્્તે યુરાપ જતી 
વેળા પવામ શતો તે «7 -ને પાગા ફરી તા રપ મી એઇ 
ખન્ના રોજ નોમ્બાગાને કિનારે પગ મશ્વો અમેન્દ્રિ ચીત અતે 
જપાન પણુ જવાની માગ દિતમાં ઉમે" ઇતી, પણ તે નમા 

વખતે મુનતવી ગખવી પદી. પથ? ઇચ્ના હગે તે! ભતિયમાં 
બઇવાર એ ૯મે” બર આવરે. 

મારા પેવામની હળ અહીં ચપૂર્ણ થાય છે 
મારી આ કેખમાળામાં જે યુગેપતી પ્રજાની વિશેડ 

પડતી તારીફ કરી નાખી છે, અતે હિન્દુમ્તાનતે ઉતારી 
પાડવા જેનુ લખ્યુ છે, તેન કોઇ વાચનાન્ના દ્તિમાં થાય તો 
ત મા2ે એતટ ખુતામો *? વરતી જરમ છે. સગેપના ખોટા 
“ભથ્ અતે ખયા?્ના પ્રકારથી ટુ જાઇ 2 મોહાઇ «3 તેમ 

નથી ઠ૭તા યુરોપની ધનના ઠિદ્સ્તાનતી પ્રશ્ન શતા અનેશ રતે 

ચ્ર્વ ક્ષેત્રોમાં ઘળી -મામળ વહેવી છે એ વાત નિશ? છે એ 
બધી બાગતે! બતાવી તે માર્ગે માગ દેરમાઇઝેો! પણુ અતુમરે 
અને પોતાતો પ્રમાદ ત્યાગી દેશની ઉત્તતિ મા? શમ? શ્મે ને જ 

મારા લખાણુતો! ઉટેશ છે. 

યુરાપ ને હિદુસ્તાતની સરખામળી *નતા મતે એક વસ્તુ 
ખામ સકી આવી છે તે એ કે યુરાપતી આખી પ- કર્મવાદી 
છે, જ્યારે હિદ્સ્તાનતી પ્રન્ન ધમવ” છે, અને તે ધર્મવાદ પણ 
અત્રે -રના દર્ભામને અગે માગે ચડી ગએવા ઝે યુરાપતા 
રૃશઞોમાં નયા? ધર્મના ઝગડાએ ચાતતા હતા ત્યાગ દેતતી આની 

ગાતા” નહોતી માર્ટિન લ્યુધમ નવા ધર્મોદ્ાઈે યુનપને 

ગ્રેભ્સ્ટટ ધર્મ શીખ તો, અતે ધર્મતી સકુચિતતામળી પ્રન્તતે 
મુધ્ત કરી તયા-્થી તે માગેં તોદિની જે શક્તિઓ નકામાં ખત્ચાઇ 



પ્રત્રામ ] કમવાદ-પર્મવાર ના ૧૦૯ 

જતી હતી તે વેપાર, વઘોમ, વિવા, ચાહમ અને મગ્કૃતિના ઉન્નત 
માર્ગો તગ્ફ વળ ન્યાન્યી ઉત્તગત્તર યુરોપના દેશોની ચડતી થતી 
રેઢી ટે. પટાવી ધર્મની ગઉચિતતાતે તામ બહુ મોડે સથી કચ્વા 
તયાર નયન, તેથી તેતી ઉન્નતિ એટવી મોડી થઇ, પુ આજે 
એમાથી તેતો ઉદ્દાર થટ જવો છે. તુર્કમ્તાન જેવા દેમ પણુ 
વ્યારે ધર્મનાં માંકડાપણાતે વેમકું કરી શકમો, ત્યારે «૮ 
ઉષે મને ઉસે! રહી શકે તેવો થયો છે, ન્યારે વિદ્મ્તાન 
૪? ધમના નામે ઝમડા અને તોદ્નાનો ત્યાગ કરી શકયું નથી, 
ખરો ધર્મ તે તારે, ડળાડે નહિ. ભાગ્તવયંતો ધર્મવાદ જે સાચા 
દેત તતો તેની આજે છાવતી જેવા છુરી દશા ત હોત, 
પષ્ કેવળ ખોટો મમત, વ્હેમ, હેય અને એવા ખીજ અનેક 

અનિછ તતોને ધર્મનું નામ આપી તેની પાછળ ખુવાર થવામાં 
હિઃમ્તાનની ઉશતિ અટકી ગ્હી છે. હિદુમ્તાનમમાં રાત કરડ 

મૃમવમાતોતી વસતિ છે. તેઓ પોતાતે પથમ સુમવમાત કહેવડાવશે 
અને પરી હિદી. પણું વિચાર કરતે જેશે તો તેગ ગમજશે કે 
તેખા પદેવા હિદી અતે પગી સુંગવમાત છે. કી, ૪મત દ'છપ્ટ 
અને અન્બમ્તાતમાં થડે સુસવમાતો છે, વેઓ પોતાને તુર્ક, ઇરાની 
મીગરી અતે આન્્ગ કછેવડાવે છે. તે જ મિસાવે હિંદના મુગવમાને। 
સિજ છે. મેકડો વર્ષો થયા હિદ તેમવુ માદર વતન બતી રહેલ 
છે. તૈમવી ચડતી પડતી સમય હિદ દેરાની ચડતી પડતી સાધે 
નિસબત ધગાવે છે. અતારં એ ચાત કરોડ મુસવમાતો હિદતે 

તને દુનિયાના બીન્ન 2૪ દેરામા વમવા *તય તો તેમતે ઉભા 
ર્ટવાતી પણુ જગ્યા થઇ ડેકાણે મળે તેમ નથી. હિદના હિતમાં 
તેમવ હિત છે, એમ સમે હિદ્ભાઈએ। સાથે હાથ મીલા- 
વીતે જ્યા સુંધી ઇગ્લામી ખીગદર। પણુ દેરાના ઉહ્દાર્ માટે સખત 
પ્રયાગ નહિ કરે ત્યા સવી આખી ૩૩ કરોડ હિદી મનનો છૂટકારો 
નથી. ધર્મ તો છરની સાધના આત્માના સબધની વાત છે, રોટલીની 
સાથેધર્મને સીતા ગળધ તથી. “આ ૧ હકીકત હિદ્ભાઇઓને પણુ 

લણ પડે છે. તેઓ પણુ ષોતાતા અદર અદરના આકડા ધર્મના 
વાડાગોા ત્યાગીને પરધર્મીએ સાથે એકતા સાધી કાર્ય નૃહિ 



કનક... ાણુમાલાાળારરણતાણતાળ૩...તસાાલ,.......... ....... સકા 

૧૧૦ જતની, જન્મભૂમિ [ યુરાપતો ટડ 
રે તાં સુધી દેશની સુક્તિ મળવી કય નથી. અત્યારે કકયુગતે! 
જમાને! છે. ગીતામાં થરીકૃપ્યે અનને જે કર્મવાદનો ઉપદેઠ 
કરેલો છે, તે ઉપદેથ અત્યારે કાયમાં તૂડવાતો ખરો વખત છે. 

એથી મારી લેખમાળામાં કોઇ ટેકાણે મેં હિંદી તાઇએતી 
અત્યારની અધમ દશા વિવે ડાંઇ ઉલ્લેખ ડગલા છે તે કેવળ ઉપડી 

લાગળીઓધી પ્રેરાધ્તે જ. મારા સ્વદેશ, માતૃભૂમિ પ્રષે કોઇ 
પ્રકારના તિર્કારથી નલી જ, એટલી દરેક વાંચક મતમાં ખાતરી 
રાખે, કેમકે આફ્િકામાં કે યુરાપમાં ગતે તેવા સંભેમા અતે 
શ્યળામાં વિચરતાં એક વસ્તુ મામ ધ્વિમાંથી ક્ષણુ ભર પણુ £& 
થઇ શકી નથી કઃ-- 

ઝનની ન્મમિત્ર સર્માટ્ષિ મરીયલી ! 

વદેમ!તર્મ્. 


